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APRESENTAÇÃO
A Formação de Professores e Didática em tempos de Pandemia, foi o tema do IV Encontro de
Licenciatura e Pesquisa em Educação (ELPED), que pela primeira vez, foi ofertado de forma virtual
e, como sempre, gratuita nos dias 9, 10 e 11 de junho de 2021, sediado e majoritariamente
organizado pelos servidores e alunos do Campus Ceres do Instituto Federal Goiano, embora seja um
evento que envolve todos os campi do IF Goiano.
O IV ELPED foi organizado em conjunto com os eventos, IV Seminário do Programa Residência
Pedagógica do IF Goiano, VI Seminário de Iniciação à Docência do IF Goiano (PIBID) e II
Seminário Internacional de Formação de Professores com vista ao fortalecimento das ações, no
contexto da pandemia da COVID-19, que revelou as fragilidades da educação brasileira e, por
conseguinte, da formação dos professores e frente à grave situação sanitária decorrente dela e seus
efeitos no processo de ensinar e aprender.
Com a participação de 2058 inscritos, entre estudantes dos cursos de licenciaturas, profissionais do
magistério da educação básica e professores de diferentes modalidades e níveis de ensino advindos
de todo o país, contou com a contribuição de estudiosos do Brasil, Chile, Espanha, Finlândia e
Portugal nas diversas atividades do evento.
O IV ELPED teve como objetivo discutir as dificuldades enfrentadas pelos professores em suas
práticas pedagógicas no contexto pandêmico da COVID-19, o qual buscou levantar alternativas e
subsídios para o diálogo sobre a formação dos professores, de forma a contribuir com uma
formação humana e cidadã tão fundamental, sobretudo no momento em que a Educação Brasileira
se encontra.
Destaca-se que essa IV edição do ELPED, recebeu um número recorde de trabalhos, contabilizando
mais de 600 trabalhos submetidos nas modalidades e-pôster, comunicação científica e relato de
experiência os quais apresentaram relatos de experiências exitosas nas diversas áreas educacionais.
Os trabalhos foram submetidos em 8 eixos temáticos, a saber: Eixo 1 - Aspectos Históricos
Filosóficos e Epistemológicos da Educação; Eixo 2 - Políticas Educacionais, Currículo e Gestão
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Escolar; Eixo 3 - Formação, Profissionalização e Trabalho Docente; Eixo 4 - Práticas Pedagógicas e
Metodologias de Ensino; Eixo 5 - Inclusão e Diversidade; Eixo 6 - Educação para a diversidade
cultural e étnico-racial; Eixo 7 - Educação e Multimídia, e por fim, Eixo 8 - Educação e Meio
Ambiente.
Portanto, este e-book apresenta os trabalhos aprovados nas modalidades e eixos supracitados para
os Anais do IV ELPED, trabalhos esses que foram avaliados por uma comissão científica que se
atentou principalmente com o cenário da educação vivida e seus desafios e com o ensino remoto
imposto pela pandemia às instituições educacionais nos anos de 2020 e 2021.

Adriano Honorato Braga
Presidente da comissão do Campus Ceres - IV ELPED
Marco Antonio Harms Dias
Membro da comissão central – IV ELPED
Thiago Fernandes Qualhato
Presidente da Comissão Científica - IV ELPED
Vívian de Faria Caixeta Monteiro
Presidente da comissão central - IV ELPED

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: ESTADO DA ARTE
SOBRE O TRABALHO DOCENTE DURANTE A PANDEMIA
POR COVID-19

¹ SOUZA, Heloisia Carneiro de
¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus
CERES. E-mail da aluna: heloisia2011@hotmail.com

Resumo:
O presente estudo analisa o panorama da formação docente no âmbito da Educação
Profissional e Tecnológica diante da conjuntura de eclosão da pandemia por Covid19. Há a necessidade de conhecer as investigações científicas que têm sido produzidas
sobre o tema em questão no sentido de desvendar possibilidades e problemáticas que
configuram o delineamento da formação de professores em Educação Profissional e
Tecnológica no âmbito do contexto pandêmico. Para tanto, foi considerado o recorte
temporal do ano de 2021 como forma de delimitar o corpus da investigação, tendo
como suporte teórico ao tema importantes referenciais que discutem
epistemologicamente a questão da formação de professores em contextos de Educação
Profissional e Tecnológica. De acordo com os estudos investigados, tal formação se
redimensiona em sua estrutura, em seus princípios, em suas metodologias, em suas
dinâmicas, para o enfrentamento de novos desafios nas formas de ensinar e aprender
novos saberes.
Palavras-chave:

Educação

Profissional

e

Tecnológica.

Formação

docente.

Tecnologias digitais.

1 Introdução

A educação brasileira vem experimentando na contemporaneidade importantes
desafios durante a pandemia por Covid-19. Tratam-se de importantes enfrentamentos
relacionados com uma educação ainda dirigida às elites homogêneas do ponto de vista
econômico, cultural e social, o que gera disparidades que aprofundam as
desigualdades de oportunidade no acesso à educação. Outra questão refere-se à
realidade de uma educação

ainda uniforme e padronizada diante da diversidade de interesses e necessidades dos
alunos. Por último, cabe reconhecer o conceito de educação baseado num ensino
transmissivo, onde os alunos ouvem os professores, pouco participando na construção
da aprendizagem junto com os docentes, os colegas e demais interventores no
processo educativo. Diante do exposto, o presente estudo analisa a formação docente
no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica diante da conjuntura de eclosão da
pandemia por Covid-19. Há a necessidade de conhecer as investigações científicas
que têm sido produzidas sobre o tema em questão no sentido de desvendar
possibilidades para a formação de professores em contextos de Educação Profissional
e Tecnológica no âmbito da pandemia por Covid-19.

2 Metodologia

A pesquisa se constitui como sendo do tipo explicativa, de abordagem
qualitativa, a partir do método bibliográfico. Compreendeu procedimentos de revisão
de literatura, procurando interpretar o processo e construir compreensões teóricas
mais elaboradas relacionadas à formação docente.
O trabalho desenvolveu-se através do estudo de referenciais clássicos sobre o
debate da formação de professores para a EPT; e a incorporação de concepções
contemporâneas sobre o tema. Sobre as publicações mais recentes sobre o tema, foi
considerado o recorte temporal do ano de 2021 como forma de delimitar o corpus da
investigação, tendo como suporte teórico referenciais que apresentaram propostas,
metodologias, intervenções, que foram significativas para o trabalho docente durante
a pandemia.
Tal mapeamento permitiu observar, como, especificamente no contexto da
pandemia, tem-se elaborado estratégias que ofereçam possibilidades e perspectivas
para professores lidarem com questões que surgiram com mais evidência de 2020 até
aqui. As categorias mais evidentes nesses trabalhos foram: o uso de tecnologias
digitais no ensino remoto, elaboração das aulas para esse novo formato de ensino,
dentre outras questões a serem exploradas no decurso deste artigo.

A revisão de literatura foi feita a partir da análise crítica dos materiais
selecionados, que mescla: levantamento, reunião e avaliação de materiais recentes
sobre o tema selecionado para a análise, junto às referências clássicas do debate que
podem oferecer uma reconstrução histórica da problemática em questão.
Assim, cruzou-se os resultados e produtos das publicações produzidas em
2021, com a sistematização de referências que dão suporte para pensar sobre a
formação de professores em Educação Profissional e Tecnológica, entendendo-as
como unidades de significado que produzem um conhecimento holístico, sistêmico e
ressignificado sobre a temática evidenciada neste artigo.
Cabe ressaltar que os itens descritos no item 3.2 da discussão foram mapeados
no portal eduCAPES, tendo como critério de seleção materiais que tivessem como
palavras-chave os seguintes descritores: “trabalho docente”; “pandemia”; “educação
profissional e tecnológica”, tendo como recorte o ano de 2021. Os demais itens fazem
parte da discussão mais ampla sobre o tema que necessitam ser compreendidos de
modo a se conhecer os aspectos mais gerais do assunto abordado neste trabalho, bem
como o contexto de suas articulações, pressupostos fundamentais para se
compreender os detalhamentos dos trabalhos mais recentes que foram analisados.

3 Resultados e Discussão

3.1 Especificidades da formação docente para a Educação Profissional

O docente tem a função de conduzir a aprendizagem e pode ser identificado
como uma liderança cultural, devendo ser formado para esse exercício; seu papel,
portanto, tem dimensões políticas e pedagógicas (ARAÚJO, 2010, p. 480). Portanto, o
professor da educação profissional deve ser capaz de permitir que seus alunos
compreendam, de forma reflexiva e crítica, os mundos do trabalho, os objetos e os
sistemas tecnológicos dentro dos quais estes evoluem. Também é papel do docente
neste âmbito, conhecer as motivações e interferências das organizações sociais pelas
quais e para as quais estes objetos e sistemas foram criados e existem, para assim
refletir sobre a evolução do mundo natural e social do

ponto de vista das relações humanas com o progresso tecnológico; como os produtos
e processos tecnológicos são concebidos, fabricados e como podem ser utilizados.
Na formação dos docentes para a educação profissional, é fundamental
trabalhar diferentes formas de realização da transposição didática dos conteúdos
específicos considerando a complexa diversidade apresentada por esta modalidade
educacional e pelas dimensões econômicas, sociais e culturais das demandas dos
contextos profissionais para os quais se formam os alunos. Tavares (1997), em sua
reflexão, considera de grande importância para o aperfeiçoamento do educador, o
desenvolvimento de três competências: a competência científica, no domínio de uma
especialidade e inserção investigatória com as outras áreas, aliada à competência
pedagógica, que decorre da competência científica, e relaciona-se ao saber fazer,
executar, com recursos didáticos e da comunicação e a competência pessoal que está
diretamente relacionada ao desenvolvimento inter e intrapessoal do professor.
Quando voltada para a EPT, a formação docente continuada tem como
princípio a formação omnilateral do homem, ou seja, em todos os aspectos, a fim de
que esse assuma o papel do ser crítico e emancipado (DELLA FONTE, 2018).
Seguindo a mesma linha de raciocínio, Ramos (2014, p. 86) relata que é necessário
“garantir [...] o direito a uma formação humana para a leitura de mundo e para a
atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade
política”. Dessa maneira, a formação continuada do docente tem grande importância
no sentido de contribuir com a formação acadêmica profissional e de compreensão de
mundo.
3.2 Materiais produzidos no contexto da pandemia por Covid - 19: Implicações
nas práticas docentes na EPT
Apresenta-se

uma

descrição

dos

materiais

colhidos

no

repositório

“eduCAPES”. Foram mapeadas publicações feitas em 2021, como forma de delimitar
o corpus da análise. Dos 12 itens detectados, optou-se por analisar apenas materiais
textuais e direcionados à formação docente. A amostra escolhida restringiu-se, assim,
a 06 publicações.
O primeiro material analisado é “Educação Profissional em Contextos
Prisionais” de Colovini e Brancher (2021). Este material aparece na categoria “aula
digital” do Portal eduCAPES e tem como objetivos

aprofundar conhecimentos e gerar reflexões acerca da complexidade da
docência em contextos prisionais; ampliar o conhecimento dos docentes
participantes sobre peculiaridades do sistema carcerário, gerando reflexões
e ressifignicações das práticas desses profissionais. Essa proposta de
formação continuada surgiu a partir da pesquisa intitulada “Docência na
EBPT: Saberes docentes e significações na educação prisional”, tendo
como público-alvo docentes que trabalham ou que pretendem vir a
trabalhar com Educação Profissional e Tecnológica em contextos prisionais
(COLOVINI E BRANCHER, 2021, p. 5).

A preocupação central é em instigar a problematização acerca dos desafios da
EPT, as contradições com as quais se defronta na sociedade, e aspectos sobre a
atuação docente na perspectiva da Educação Profissional e Tecnológica (COLOVINI
E BRANCHER, 2021, p. 5). O curso é dividido em módulos, e a cada ponto vai
tratando das especificidades do fazer docente no contexto prisional e dos desafios de
se conseguir elucidar conteúdos a partir do uso das tecnologias nesse contexto, visto a
impossibilidade de muitas vezes adentrar com aparatos tecnológicos dentro desses
espaços.
Tal reflexão remete a pensar: se a tecnologia, enquanto produção humana deve
ser acessada por todos, para que realmente se tenha um uso democrático da mesma, a
situação do ensino em sistemas prisionais, de acordo com o exposto acima, não tem
facilitado o acesso aos itens tecnológicos. Daí a necessidade de adentrar na questão
não só refletindo o uso da tecnologia em si, mas na possibilidade de inclusão que pode
surgir a partir dela, apesar de todas as contradições inerentes desse processo.
Pierre Lévy (2009) aponta que as tecnologias são, assim, produto da sociedade
e sua cultura. Refletindo sobre os pressupostos do autor acima mencionado, vemos
que tudo se cria e modifica de tempos em tempos, dentro da necessidade de cada
geração, criando melhorias no trabalho, informação e no conhecimento. A tecnologia
faz parte da vida humana, e um click pode gerar imenso impacto informacional.
Diante deste contexto, é necessária a inserção da tecnologia na conjuntura educativa,
não apenas como ferramenta instrucional, mas como maneira de se apropriar dos
conhecimentos produzidos pela humanidade rumo à emancipação humana, seja por
intermédio de aulas on-line, assíncronas, Ensino a Distância (EAD), aulas invertidas,
ensino híbrido, programas, aplicativos, redes sociais, podcasts, softwares, ou nos
ambientes virtuais de aprendizagem (formais ou não).
Caroline Rezende Dos Reis (2021), em “Let Us Play: Uma Proposta De
Formação Continuada Virtual Para Docentes De Educação Física”, propôs, a partir do
inventário de

“produções stricto sensu acerca da formação continuada de professores um material
para o curso em questão, tendo em vista a revisão de literatura dos temas abordados”
(REIS, 2021, p.9). “A produção e implementação de um curso virtual online, massivo
e aberto, de formação continuada para docentes de Educação Física mediante a
modificação de jogos e brincadeiras tradicionais a partir da identificação da presença
de barreiras primárias à prática de Atividade Física” foi o foco desta formação (REIS,
2021, p.7).
Sobre a construção de espaços virtuais de aprendizagem podemos pensar nos
pressupostos de Pierre Lévy. O autor aborda que,
No lugar de uma representação em escalas lineares e paralelas, em
pirâmides estruturadas em "níveis", organizadas pela noção de prérequisitos e convergindo para saberes "superiores", a partir de agora
devemos preferir a imagem de espaços de conhecimentos emergentes,
abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com
os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa uma posição
singular e evolutiva (LEVY, 2009, p. 159).

A modificação do ambiente de ensino, o papel dos professores e alunos, está
se tornando cada vez mais coletiva, menos centrada na figura do professor como nas
abordagens tradicionais. Na Cibercultura e no Ciberespaço,
aquilo que identificamos, de forma grosseira, como "novas tecnologias"
recobre na verdade a atividade multiforme de grupos humanos, um devir
coletivo complexo que se cristaliza sobretudo em volta de objetos
materiais, de programas de computador e de dispositivos de comunicação.
(LEVY, 2009, p. 25)

Nesse sentido, cabe refletir sobre as especificidades da formação docente
diante da Cibercultura. Pensando na totalidade que envolve a prática do professor, é
preciso refletir sobre o sentido político, social e cultural da conjuntura tecnológica
imersa em um sistema que ainda segrega, alunos, professores, gestores, familiares,
visto que não se tem acesso aos bens produzidos pela humanidade com equidade.
Outra produção significativa foi o capítulo “Formação de Professores para uso
da TDIC: Uma Revisão de Literatura” de Mariceia Ribeiro Lima e Marco Antonio
Goiabeira Torreão. O trabalho
teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a formação de
professores para uso de tecnologias digitais como recurso didático na sala
de aula. A pesquisa foi feita tendo como base o resumo dos trabalhos
publicados no repositório Google Acadêmico. Como critério de busca
utilizou-se os descritores “dispositivos

móveis” e “formação continuada de professores”. Os resultados indicaram
que são frequentes as pesquisas realizadas numa perspectiva de orientar a
formação dos professores para uso das Tecnologias Digitais na sala de
aula, tendo como principal metodologia a pesquisa-ação. Constatou-se a
escassez de trabalhos voltados para análise dos impactos da formação de
professores para uso de TD na sala de aula (LIMA; TORREÃO, 2021,
p.10).

Tendo em vista os conceitos “Formação continuada de professores”,
“Tecnologias digitais” e “Recursos didáticos”, tem-se a pesquisa de Aline Christiane
Oliveira Souza (2021): “Formação Continuada com enfoque colaborativo Ensino
Médio Integrado: conceitos, princípios e práticas”.
A presente pesquisa de revisão de literatura teve como objetivo
sistematizar e analisar as pesquisas publicadas no período de janeiro de
2016 e maio de 2017 sobre formação de professores para uso das
tecnologias digitais na sala de aula. Os resultados indicaram que são
freqüentes as pesquisas realizadas numa perspectiva prática, tendo como
metodologia a pesquisa-ação. O estudo revelou que a formação docente no
período analisado foi objeto de diversos tipos de trabalhos científicos
(artigos, monografias, tese e dissertações). Apreendem-se com os
resultados que pouco são os estudos que investigam ou avaliam os
impactos de programas de formação inicial ou continuada de professores
que tem como foco o uso das tecnologias digitais como recursos didáticos
na sala de aula. Constatou-se que as publicações em sua maioria
apresentam relatos de experiências com processo de formação de docentes
voltados para o tema tecnologias digitais.

No sentido de “fomentar uma formação continuada com enfoque colaborativo
que conceba a compreensão das especificidades do Ensino Médio Integrado com
vistas a uma formação politécnica para professores e outros profissionais” tem-se o
material acima (SOUZA, 2021). A ideia seria de auxiliar quem atua ou deseja atuar na
Educação Profissional e Tecnológica (EPT) ofertada pelos Institutos Federais.
Dentre os objetivos do produto educativo mencionado está a necessidade de se
demonstrar
o eixo estruturante ciência, trabalho, cultura e tecnologia como uma
possibilidade de condução do ensino técnico integrado ao ensino médio,
concebendo a formação geral e a formação específica em unidade,
oportunizando a reflexão docente e articulando teoria e prática (SOUZA,
2021)

Elis Regina Hamilton Silveira (2021) segue a mesma linha de pensamento já
delineada nos estudos mencionados quando propõe o produto educacional “Tutorial
Bilíngue do SIGAA Módulo Discente para Estudantes Surdos do IFSC”.
caracteriza-se como uma ferramenta de ensino e aprendizagem que
emprega prioritariamente o uso de vídeos guiados com instruções em
Libras, português escrito e recursos imagéticos, visando instruir
didaticamente estudantes surdos no

uso do software SIGAA Módulo Discente do IFSC. Nesse sentido, a
acessibilidade digital é planejada a partir do escopo da integração do
SIGAA como um processo de ensino e aprendizagem inclusiva, que visa
promover a autonomia de estudantes surdos no uso do módulo discente,
melhorando a interação professor-aluno-instituição. No processo de
desenvolvimento do produto educacional empregou-se a abordagem do
design contextual, em virtude de ser uma abordagem estruturada para a
geração de dados e de informações de um estudo de caso etnográfico, que
permite centrar a abordagem do design no usuário e, assim, atender melhor
as especificidades dos estudantes surdos. A criação deste produto
educacional, atende a demanda do Programa de Mestrado Profissional em
Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) e se enquadra como uma
Proposta de Ensino na linha de pesquisa Práticas Educativas em Educação
Profissional, em conformidade com os critérios do documento norteador da
Área de Ensino (2013), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior. O produto educacional foi implementado com estudantes
surdos do Câmpus Palhoça Bilíngue/IFSC, e sua avaliação mostrou que,
após a intervenção, os estudantes surdos participantes conseguiram acessar
e usar as funcionalidades customizadas do SIGAA Módulo Discente de
forma autônoma, validando o tutorial bilíngue. A avaliação do produto
também sugere que a interação digital pode permitir o desenvolvimento de
uma comunicação acessível e integrada entre professor-aluno-instituição,
qualificando a prática e a inclusão social do sujeito surdo. Entretanto,
alerta-se para a necessidade de expandir o produto educacional para outras
funcionalidades do sistema acadêmico, visando ampliar os resultados aqui
descritos (SILVEIRA, 2021).

Por fim tem-se uma coletânea em formato de áudio-livro que emergiu da
pesquisa realizada no Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT)
do Instituto Federal de Goiás – Campus Anápolis e que a seguir gerou o produto
educativo “Os Podcasts EduTec”.
A pesquisa teve como objetivo identificar e compreender as concepções
discursivas que permeavam o uso das tecnologias no contexto do Ensino,
da Pesquisa e da Extensão no Ensino Médio Integrado do Instituto Federal
de Goiás (IFG). Nesse sentido, realizamos uma pesquisa quantitativa e
qualitativa de caráter documental que perpassou a revisão de literatura,
sistematização do aporte teórico e levantamento dos registros
bibliográficos e documentais da dimensão político-pedagógica constituída
pelos documentos regulamentadores do IFG e da dimensão das práticas
educativas, por meio da delimitação de projetos de Ensino, Pesquisa e
Extensão (EPE) realizados no contexto do Ensino Médio Integrado (EMI)
à Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nos anos de 2017-2018 e
relacionados ao objeto de estudo. Os Podcasts EduTec foram realizados em
formato de entrevistas dialogadas com o intuito de compreender a
historicidade da EPT na Rede Federal e no IFG, trazendo ainda algumas
reflexões necessárias sobre essa caminhada, como as transformações pelas
quais a Rede Federal passou em sua institucionalidade, a realidade da
tríade Ensino, Pesquisa e Extensão na educação básica do IFG, as
concepções e uso das tecnologias e seus elos no contexto da EPT
(ARBEX; ARAÚJO, 2021, p. 12).

Ao todo foram 07 (sete) podcasts perpassando as diversas modalidades da EPT,
mas principalmente do Ensino Médio Integrado, “em que tratou sua inspiração na
educação

popular para a classe trabalhadora, com o intuito de ser uma formação integral,
emancipadora e politécnica, dentro de uma perspectiva pedagógica humanizada”
(ARBEX; ARAÚJO, 2021,
p. 12). Embasados no aporte teórico da dissertação e no seu diálogo com a realidade
pesquisada, “os episódios convidam ao diálogo e provocações sobre o contexto do
IFG quanto às relações entre as Tecnologias e a Educação Profissional e Tecnológica
(EPT) nas práticas educativas da tríade Ensino, Pesquisa e Extensão (EPE)” (ARBEX;
ARAÚJO, 2021, p. 12).
3.3 Formação docente para a EPT: possibilidades e dificuldades na pandemia
por Covid-19
Vivemos tempos de incerteza, tempos imprevisíveis, tempos de profundas
transformações, pois o mundo não é e nem será o mesmo após a pandemia da
COVID-19. O atual contexto exige de nós formas novas de pensarmos o mundo, de
reinventarmos nossas relações, de criarmos nossos modos de comportamentos, de
ressignificar nossas formas de expressão e de nos movimentarmos pelos diversos
tempos espaços sociais e culturais. Como na famosa metáfora de Heráclito de Éfeso:
"Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio''. Quando imergimos, águas novas
substituem aquelas que nos banharam antes, pois nem o rio nem as águas
permaneceram as mesmas”.
No período em que a educação está em plena transformação, os cursos têm um
auxílio significativo na formação dos docentes para uma melhor interação dos jovens
para a aprendizagem, pois auxiliam os professores a compreender novas metodologias
de ensino mais eficazes. Tal formação é de suma importância para que o docente tenha
capacidade de preparar os seus alunos para esse novo mercado de trabalho, a EPT
requer uma aprendizagem significativa que trabalhe com o aluno de forma
contextualizada, que o faça compreender e utilizar as ferramentas disponibilizadas
pelo mundo globalizado, adquirindo a capacidade de resolver problemas e achar de
forma criativa e ética no contexto social.
Segundo Orth, Sarmento e Mangan (2011) têm aumentado os cursos de
formação continuada para professores, assim como os estudos teóricos e aplicados na
área de Informática na Educação. De acordo com esses autores, a formação inicial e a
continuada, mostra a análise de experiências relacionadas à formação docente e os
aspectos

didático-pedagógicos. A formação docente também não ficará intacta. Sofrerá abalos
em suas estruturas, em seus princípios, em suas metodologias, em suas dinâmicas.
Durante muito tempo, nós, educadores e educadoras, nos debruçamos sobre o “como”
crianças, adolescentes e adultos aprendem. Agora, precisamos aprofundar na questão
do “como professores e professoras ensinam e aprendem”. A formação é
imprescindível para o enfrentamento de novos desafios, novas formas de ensinar e
aprender, novos saberes.
As principais tendências tecnológicas nos processos educativos são os
ambientes colaborativos, espaços virtuais em que os alunos trabalharão em grupo,
independente do local. Estudantes e professores podem trocar informações, divulgar
suas experiências e compartilhar conhecimentos. Assim, as novas tecnologias
interativas vêm renovar a relação do emissor e receptor. Elas permitem o
redimensionamento da mensagem, esta “torna-se modificável, na medida em que
responde às solicitações daquele que a consulta, que a explora, que a manipula”
(SILVA, 2012, p. 14).
Na atualidade o uso de tecnologia é uma dinâmica necessária, tanto para os
alunos quanto para os professores, não somente no sentido de facilitar o trabalho
docente, mas garantir maior acessibilidade no desenvolvimento da cultura, da pesquisa
e permitir uma maior interação e disciplina no ato de estudar. Com isso observa-se
que o desenvolvimento de aulas práticas mediada por aparatos digitais não são apenas
importantes, mas sim uma necessidade para acompanhar os avanços tecnológicos da
nossa sociedade (SOUSA; MOITA; CARVALHO, 2011).

Considerações
Diante do exposto pode-se observar a pluralidade de produções no campo das
tecnologias digitais no sentido de subsidiar as práticas docentes. Os materiais
analisados conduzem a uma reflexão de que o saber e prática docente se constituem
de acordo com as modificações ocorridas no tempo e no espaço de seus fazeres,
assim, não se pode pensar o trabalho do professor de modo desconectado ao universo
global e conectado que condicionamos e somos condicionados. Nessa relação
dialógica e complexa, docentes têm encontrado opções criativas para compor suas
práticas e refletir sobre melhores possibilidades

de ensino e aprendizagem. Os textos também deixam uma mensagem implícita: não
basta crer que uma simples mudança de postura nos discentes ou docentes seja capaz
de uma modificação radical nas condições reais que a educação formal e informal vive
em relação ao uso das tecnologias. Na verdade, é um grande desafio criar o ambiente
ideal de ensino e aprendizagem visto que temos uma carga histórica de décadas de
dicotomia entre uma educação para “pensar” e uma educação para “fazer”. Assim, a
análise realizada até aqui abre caminhos para reiterar que não só bastam propostas ou
diretrizes. A interação e conhecimento da realidade, tanto dos alunos quanto dos
professores, que estiveram imersos na construção de produtos tão significativos e
recentes (que foram analisados neste estudo) demonstram como a práxis educativa em
territórios virtuais de saber pode ser significativa e relevante para todos os envolvidos
nos processos educativos.
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Resumo:
Realizamos um mapeamento quantitativo das(os) docentes negras(os) em todas as
instituições de ensino do município de Canguçu/Rio Grande do Sul (escolas: municipais,
estaduais e particulares), juntas estas instituições somam um total de 775 professoras(es),
destes 41 são autodeclaradas(os) negras(os). Em posse destas primeiras informações
quantitativas, decidimos entender como estas(es) profissionais percebem sua realidade.
Para isso enviamos a todas(os) professoras(es) de forma online um questionário. Com base
nos dados produzidos pela Pesquisa observou- se que a maioria das(os) partícipes da
pesquisa já sofreu alguma situação de racismo em seu ambiente de trabalho (instituição
escolar), estas situações foram presenciadas por outras pessoas que além de não se
envolver no caso durante o momento em que estava ocorrendo, acabaram se abstendo de
prestar qualquer tipo de ato de solidariedade, a posteriori. Questionadas(os) sobre o
racismo em Canguçu todas(os) disseram que ele existe, pois, enraizado na cultura local que
faz questão de negar a sua existência.
Palavras-chave: Professores Negros. Educação. Racismo.
1 Introdução

O presente trabalho buscou promover a reflexão sobre as questões acerca do
racismo estrutural que envolve todos os seguimentos da sociedade, não excluindo a
educação. Primeiramente foi realizado um mapeamento quantitativo das(os) docentes
negras(os) em todas as instituições de ensino do município (escolas: municipais, estaduais
e particulares), juntas estas instituições somam um total de 775 professoras(es), destes 41
são autodeclaradas(os) negras(os). Em posse destas primeiras informações quantitativas,
decidimos entender como estas(es) profissionais percebem sua realidade. Para tal fim,
elaboramos o Projeto de Pesquisa intitulado “Mapeamento da identidade racial e das
trajetórias da docência negra no Município de Canguçu/RS” aprovado pelo Conselho da
Faculdade de Direito sob o número 1249. Do Referido Projeto constou o questionário que
1

foi, devido a pandemia do Corona vírus (Sars-CoV-2), enviado a todas(os) professoras(es)
e aplicado de forma online, entramos em contato com todos os referidos professores, mas
nem todos se disponibilizaram a responder tal instrumento de pesquisa.

Com base nos dados produzidos pela Pesquisa observou- se que a maioria das(os)
partícipes da pesquisa já sofreu alguma situação de racismo em seu ambiente de trabalho
(instituição escolar), estas situações foram presenciadas por outras pessoas que além de
não se envolver no caso durante o momento em que estava ocorrendo, acabaram se
abstendo de prestar qualquer tipo de ato de solidariedade, a posteriori. Questionadas(os)
sobre o racismo em Canguçu todas(os) disseram que ele existe, pois, enraizado na cultura
local que faz questão de negar a sua existência.
2 Delimitando o campo de estudo

O estudo realizado abordou aspectos da experiência de professoras(es) negras(os) do
município de Canguçu, situado na região sul do Rio Grande do Sul. Canguçu 1 é
considerado o município com o maior número de minifúndios do Brasil, possuindo cerca
de quatorze mil propriedades rurais, sendo reconhecido como a Capital Nacional da
Agricultura Familiar. O município está localizado na Serra dos Tapes, termo que alude aos
antigos habitantes destas terras.
A população autodeclarada negra (pretos e pardos) do Rio Grande do Sul totaliza
1.725.166 pessoas, segundo o censo demográfico de 2010 realizado pelo IBGE, o que
representa 16,13% dos habitantes do referido estado. Segundo informações desse mesmo
censo, Canguçu conta com uma população de 53.259 habitantes e tem ao todo, quinze
associações remanescentes de quilombos, sendo que a maioria está localizada no interior
do município. Ainda segundo este Censo a população negra totaliza 4.731 pessoas, ou seja,
9,38% da população total do município. A população negra trabalha principalmente na
agricultura familiar, comércio, na prefeitura municipal e em atividades autônomas. A
maioria dessa população residente na parte urbana da Cidade, tendo suas moradias
localizadas nos bairros mais afastados da área central, na região periférica do município.
Durante a realização das leituras prévias e levantamento inicial bibliografia e de

1

Informações obtidas em pesquisa ao site da Prefeitura Municipal de Canguçu.
http://www.cangucu.rs.gov.br/site/home/pagina/id/133/?Historia.html
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Figura 1: Docentes Negras(os) em Canguçu
Fonte: Gráfico elaborado com base no primeiro levantamento realizado em janeiro/2020.

O racismo é um dos pilares que estrutura as relações sociais no Brasil, inclusive no
campo da educação, Teixeira (2006, p.15) se baseia nos dados censitários do ano 2000 para
afirmar que a ocupação da categoria professora/professor é expressivamente branca em
todas as regiões e unidades da Federação. O professor Márcio Caetano, a assistente social
Soledad Gaivizzo e a educadora Treyce Ellen Goulart, afirmam que:
A discriminação histórico-social de que foram vítimas as gerações passadas
tendem a transmitir às futuras as consequências de suas desigualdades
estruturantes, constituindo-se em uma insuportável e inadmissível atribuição de
ônus social, econômico, cultural, estético e subjetivo a ser carregado pela
posteridade. As sequelas das discriminações não somente abatem os indivíduos,
povos e populações, elas se fazem sentir no desenvolvimento da sociedade,
afetando a identidade jurídica da democracia e o regime da cidadania. (2017, p.
97)

Essas sequelas de processos discriminatórios mencionados, aparecem nas respostas dadas
pelas(os) docentes que participaram da pesquisa. E, neste sentido, convém recordar a
Elizeu Clementino de Souza quando relembra que
Narrar é enunciar uma experiência particular refletida sobre a qual construímos
um sentido e damos um significado. Garimpamos em nossa memória,
consciente ou inconscientemente, aquilo que deve ser dito e o que deve ser
calado. (2007, p. 66)

Buscamos analisar as respostas abertas como narrativas que as(os) participantes
produziram ao pensar, ao falar e ao escrever sobre si deixando emergir as suas
subjetividades e experiências particulares.
Esse conceito exposto por Elizeu Souza se entrelaça com os objetivos dessa pesquisa,
visto que queremos tomar conhecimento das memórias e das representações construídas
pelas(os) próprias(os) docentes.
3 Caminhos Metodológicos

Para trilhar esse caminho vamos recorrer à pesquisa e a técnica do questionário
enviado de forma on line, preenchido livremente e não identificado.
4

Para escolher os sujeitos que fizeram parte desta pesquisa, entramos em contato com
todas(os) as(os) 41 professoras(es) negras(os) atuantes no Município, por intermédio das
secretarias de educação: municipal de Canguçu e Estadual do Rio Grande do Sul que
cederam os nomes completos e os contatos (e-mail e WhatsApp) das(os) referidas(os)
docentes.
Como mencionado anteriormente para a coleta de dados utilizamos o questionário.
Este, segundo Eva Maria Lakatos e Marina Marconi, são
[...] um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de
perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do
entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao informante, pelo
correio ou por um portador; depois de preenchido, o pesquisado devolve-o do
mesmo modo (2003, p. 201).

As autoras, supracitadas, não mencionam a questão do envio on line dos
questionários, pela questão do período histórico em que estavam inseridas, mas suas
ponderações sobre a técnica continuam pertinentes e por esse motivo estão presentes nesse
estudo, as mesmas comentam que, ao utilizar esta técnica, a(o) pesquisadora(pesquisador)
deve, junto com o questionário, enviar uma carta ou nota, explicando a natureza da
pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, tentando despertar o interesse
do recebedor, no sentido de que ele preencha e devolva o questionário dentro do prazo
estipulado. Precisamente esta foi a postura por nós adotada e, juntamente com o
questionário, foi enviado o termo de consentimento e uma carta de apresentação das
pesquisadoras.
Com relação às vantagens e desvantagens desta técnica, as autoras apontam:
Vantagens:
a)
Economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados.
b)
Atinge maior número de pessoas simultaneamente.
c)
Abrange uma área geográfica mais ampla.
d)
Economiza pessoal, tanto em adestramento quanto em trabalho de
campo.
e)
Obtém respostas mais rápidas e mais precisas.
f)
Há maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato.
g)
Há mais segurança, pelo fato de as respostas não serem identificadas.
h)
Há menos risco de distorção, pela não influência do pesquisador.
i)
Há mais tempo para responder e em hora mais favorável.
j)
Há mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do
instrumento.
k)
Obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis. (LAKATOS &
MARCONI, 2003, p. 201-202)
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Desvantagens:
a)
Percentagem pequena dos questionários que voltam.
b)
Grande número de perguntas sem respostas.
c)
Não pode ser aplicado a pessoas analfabetas.
d)
Impossibilidade de ajudar o informante em questões mal compreendidas.
e)
A dificuldade de compreensão, por parte dos informantes, leva a uma
uniformidade aparente.
f)
Na leitura de todas as perguntas, antes de respondê-las, pode uma questão
influenciar a outra.
g)
A devolução tardia prejudica o calendário ou sua utilização.
h)
O desconhecimento das circunstâncias em que foram preenchidos toma
difícil o controle e a verificação.
i)
Nem sempre é o escolhido quem responde ao questionário, invalidando,
portanto, as questões.
j)
Exige um universo mais homogêneo. (LAKATOS & MARCONI, 2003,
p. 201-202)

O questionário foi enviado para as(os) 41 professoras(es) negras(os) de Canguçu;
foram respondidos 11 questionários, ou seja, 26,8% do total de docentes negras(os).

4 Analisando os dados obtidos

Tendo como base as respostas dos sujeitos pesquisados, podemos traçar alguns
pontos importantes para uma melhor contextualização e posterior reflexão.
A maioria das(os) participantes tem entre 38 e 40 anos de idade, se auto declaram
pretas(os), possuem união afetiva com alguém e, também, possuem filhas(os). Todas(os)
têm graduação na área das ciências humanas, possuem pós-graduação amplo senso na área
da Educação e atuam como educadoras(es) há mais de 5 anos. Também averiguamos que a
maioria exerce outras atividades de trabalho além da docência, atuando, entre outras
atividades,

como

garçonete,

garçom,

personal

trainer,

microempresário.

Nenhuma(Nenhum) delas(es) possui ou cursa Mestrado ou Doutorado.
A pergunta sobre a presença negra no processo formativo foi respondida pela a
maioria como negativa, ou seja, não tiveram docentes negras(os), as(os) poucas(os) que
sinalizaram ter tido professoras(es) negras(os) durante o seu processo formativo (educação
básica, ensino médio, graduação e especialização) quantificaram entre 1 ou 2
professoras(es). Com relação as(os) colegas de classe negras(os) todas(os) relataram ter
tido, mas a quantificação máxima foi de 4 colegas.
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A maioria disse já ter se visto frente a situações preconceituosas e essas advindas
principalmente da parte das mães e dos pais de alunas(os), 99% das pessoas pesquisadas
diz ter vivenciado situações de racismo no seu ambiente de trabalho e que essas vivências
foram presenciadas por outras pessoas que se mantiveram “desapercebidas” sobre esse
fato, sem demonstrar qualquer tipo de atitude solidária. Entre as respostas quase unânimes
destaca-se que 90% das(os) respondentes se manifestaram favoravelmente as políticas de
ações afirmativas (cotas).

4.1 Refletindo sobre os enfrentamentos preconceituosos vivenciados pelas(os)
docentes negras(os)

Pensando nas falas das(os) entrevistadas(os) podemos pensar no que Kabengele
Munanga (2008) afirma sobre uma particularidade do racismo no Brasil; peculiaridade que
se configura numa voz que grita, ecoa dentro de cada brasileira(o) “eu não sou racista”, e
para o autor esse grito, nada mais do que a voz da inércia. Em outros termos, se eu não sou
racista, não existe racismo e não precisamos, falar/pensar sobre o racismo. O mito da
democracia racial instaurado por Gilberto Freyre em sua obra “A Casa Grande e Senzala” e
que se perpetua até os dias de hoje, é um exemplo do que assevera Munanga. Não querer
admitir que o preconceito existe representa uma forma de evitar o conflito, a discussão
sobre o tema e/ou ainda reconhecer os privilégios da branquitude, condicionamentos e
circunstâncias que também pode servir de mecanismo de autodefesa daquelas(es) que
sentindo o menosprezo acabam se utilizando da negação como um subterfúgio para a dor
causada pela exclusão e pelos conflitos que ainda envolvem as relações raciais. Como
podemos constatar pelos excertos das falas das(os) professoras(es) que responderam ao
chamado da nossa pesquisa e que foram renomeadas abaixo com codinomes:
Carolina de Jesus: “Queria falar com a professora do meu filho... Pois não, sou eu. Você?!
Pessoas de cor agora dão aula?! Que coisa, esse mundo ta que ta!”
Nelson Mandela: “Algumas pessoas não valorizam o trabalho profissional por ser um
negro, usam palavras pejorativas e racistas. Criticam as leis de igualdade racial. Também
não reconhecem a importância do negro na sociedade e na história de nosso país.”
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Elizabeth Eckford: “Teve uma situação, onde um pai chegou para fazer uma solicitação
entrou na secretaria e se direcionou direto a uma colega(branca) que estava na sala, ela
passou a palavra pra mim, outras várias vezes eles perguntam, tu é merendeira da escola?
Coisas assim acontecem todos os dias”...
Conceição Evaristo: “Que cabelo ruim tu tem? Porque não alisa.”
Martin Luther King: “Fui xingado por pais de alunos várias vezes, mas isso antigamente,
hoje tem medo das leis, mas vejo olhares de reprovação sempre, já acostumei. E percebo a
discriminação na sala de aula, entre os alunos, em um momento de atividade de grupos,
um grupo de alunos de descendência alemã, não deixavam outros participarem do grupo
em atividades de sala de aula”.
5 Considerações Finais
Contaminadas pelos escritos de Frantz Fanon (2008) podemos auferir que o
racismo se veste de máscaras diversas e assim se põem a “bailar” pela vida e pelos espaços
sociais. Assim, por vezes disfarçado, vagando de forma sutil em meio à multidão e a
depreciação da história da(o) outra(o) vai se legitimando e deixando pegadas de violência e
sofrimento que insistem em se reinventar e em se manter presentes.
Assim, esperamos que este artigo traga contribuições para compreensão do sentido
do preconceito racial, que ora se operacionaliza externamente, ora, não menos grave, se
camufla, se disfarça, mas, só vem a demarcar que o lugar da pessoa negra jamais pode
estar acima de uma posição ocupada por um sujeito branco. Que possamos ficar atentos a
astúcia que marca a indumentária racista, o que dificulta a descrição e identificação dos
seus tiranos pós-modernos cada vez mais encobertos em suas máscaras.
Que os trechos das falas das(os) docentes negras(os) das instituições de ensino da
cidade de Canguçu aqui reproduzidas, nos leve a compreensão que por trás de suas lutas
muitas vezes emudecidas e por vezes silenciosas, na busca por igualdade, justiça e
reparação social, existe uma extensa caminhada ainda desconhecida e/ou negada pela
branquitude. E que essa caminhada, essa marcha, esse movimento, infelizmente não
sinaliza a efetivação dos seus direitos como cidadã(ãos), apresentando-se ainda rodeada
por obstáculos e entraves que persistem em criar atalhos de perpetuação da segregação e do
menosprezo, ao invés de propiciarem pontes de aproximação e respeito.
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Vibramos na expectativa que essa produção nos faça pensar que se a escola,
instituição primeira de contato social, ainda persiste em se mostrar como muros na
formação de seus sujeitos é extremamente urgente uma reflexão séria e complexa sobre o
papel da própria Educação. E que nós profissionais da área tenhamos clareza das
diferenciações raciais que existem, venhamos a tomar consciência desse processo e se
engajar na luta por uma Educação efetivamente antirracista e antifascista.
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Resumo:
O trabalho apresenta a experiência vivenciada no Programa de Residência Pedagógica,
desenvolvida no núcleo Ciências da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) do curso
de Ciências da Natureza Licenciatura, Campus Dom Pedrito. As ações do programa foram
realizadas através do ensino remoto, em virtude do contexto atual de Pandemia (COVID-19) a
qual as escolas participantes do programa ligadas ao núcleo utilizaram de métodos variados
no desenvolvimento das atividades educacionais. Os residentes propuseram atividades de
ensino voltadas a realidade de cada escola campo, das quais se viabilizou a entrega de
material impresso aos alunos e o uso de WhatsApp para comunicação. A experiência de
regência apresentada neste relato, a partir do tema Solo, foi desenvolvida com alunos do sexto
ano do Ensino Fundamental na disciplina de Ciências com foco na utilização de vídeo aulas e
estruturação de atividades sequenciais para contribuir com a formação dos estudantes.
Aponta-se nesta vivência de sala de aula remota que há necessidade de persistência quanto a
participação dos alunos articulando conteúdos com o cotidiano.
Palavras-chave: Programa de Residência Pedagógica. Solo. Regência.
1 Introdução
O Programa de Residência Pedagógica (PRP) é 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
1

de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. Dentre seus objetivos, destaca-se
o fortalecimento no campo da prática e condução do licenciando a exercitar de forma ativa a
relação entre teoria e prática profissional docente. Induzir a reformulação da formação prática
nos cursos de licenciatura, tendo por base a experiência da residência pedagógica; e fortalecer,
ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo sinergia entre a entidade
que forma e a que recebe o egresso da licenciatura e estimulando o protagonismo das redes de
ensino na formação de professores (BRASIL, 2020).
No módulo I, a partir de cursos e estudos realizados, os residentes tiveram momentos
de interação com os estudantes, para que a regência proporcionasse um espaço de
aprendizagem para todos os envolvidos. A regência buscou auxiliar na formação de futuros
docentes para a educação básica articulando, de maneira remota, teoria e prática. Segundo
Lima (2005):

a identidade profissional que o indivíduo adquire no exercício da docência resulta de
amálgama das especificidades que diferenciam o magistério de outras profissões,
haja vista que “ser professor” requer afetividade, envolvimento e responsabilidade
na formação integral do aluno como cidadão (p. 40).

Nesta perspectiva, como residente, buscou-se a partir de vivências cotidianas dos
estudantes, abordar conceitos relacionados ao solo de maneira remota, visto que os alunos
encontram-se em seus ambientes domiciliares e através destes, agregar ao ensino e à
aprendizagem. Para tanto, explanar esta vivência do programa em forma de relato, registrando
este momento atípico vivenciado pela educação, em decorrência da pandemia do COVID-19.
Como residente neste contato inicial com a sala de aula, procurou-se seguir o que
Nóvoa (2009) aponta como intensificador da identidade profissional, na qual propõe que “[...]
o registro escrito, tanto das vivências pessoais como das práticas profissionais, é essencial
para que cada um adquira uma maior consciência de seu trabalho e da sua identidade como
professor” (p. 182).

2 Metodologia
O foco desse relato é a regência desenvolvida pelo PRP numa turma de sexto ano na
escola

campo

denominada

Escola Municipal de Ensino

Fundamental Alda Seabra,

envolvendo estudos sobre o conteúdo “solo”, o qual é previsto pelas diretrizes da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura (SMEC) de Dom Pedrito (RS), para esta etapa do Ensino
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Fundamental.
A escola contava para o ensino remoto (devido a Pandemia da COVID-19) apenas
com grupo de WhatsApp da turma e material impresso entregue aos alunos, nos casos em que
estes não possuíam acesso ao aplicativo e/ou internet. Diante deste contexto, foi importante
agregar recursos digitais e atividade prática para contribuir com a aprendizagem dos alunos.
Sendo importante ressaltar, que a escola em questão não realiza encontros síncronos com seus
estudantes, principalmente em decorrência da dificuldade de acesso à recursos tecnológicos e
internet por seu público. Explanando sobre o contexto de aulas síncronas e assíncronas,
Moreira & Barros (2020) caracterizam como aulas síncronas as que ocorrem de forma
sincronizada, fazendo com que os participantes se encontrem em um mesmo espaço (físico ou
online) e em tempo real e assíncrona, as que ocorrem de modo não sincronizado o que não
exige a presença simultânea dos participantes, nem no espaço e nem no tempo.
Para o sexto ano do Ensino Fundamental foi proposto o estudo de três objetos de
conhecimento (ar, água e solo), que auxiliam aos estudantes compreenderem a importância do
meio ambiente. Com foco no tema solo, abordado em cinco aulas, desenvolveu-se atividades
remotas com auxílio de ferramentas digitais, dentre os quais se pode citar: solos brasileiros;
desgaste do solo; solo e saúde; arejamento, acidez e adubação e rotação de culturas, irrigação,
plantio direto e drenagem.
Para auxiliar os alunos, foram disponibilizados vídeo aulas através do canal no
Youtube (https://youtube.com/channel/UCUdCHHhqM8SN0q6SfcDSAew) e também no grupo
de WhatsApp. Esses vídeos referentes aos conteúdos desenvolvidos foram uma necessidade,
uma demanda do próprio processo de ensino remoto, buscando a participação dos estudantes e

na tentativa de tornar a abordagem do conteúdo mais atrativa. E, enquanto residente, com o
propósito de adquirir experiência realizando aulas através de ferramentas digitais desde a
produção, edição e pós-produção dos vídeos.
Atrelando recursos tecnológicos com a habilidade de uso destes, as aulas foram
desenvolvidas em quatro momentos, dos quais são apresentados no Quadro 1 e repassadas dos
alunos ao residente (estagiário) pelo grupo de WhatsApp.
Quadro 1: Aula que contemplou o conteúdo sobre o solo.
Momento
Momento 1
Momento 2
Momento 3

Conteúdo/ Atividade
Conceito e formação do solo, importância e sua
composição.
Pesquisa realizada pelos alunos sobre solos arenosos,
argilosos e humíferos.
Vídeo produzido pelos alunos do solo de seu pátio,
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Momento 4

apontando observações e características.
A partir do momento 2, os estudantes realizaram a
identificação do solo, com base nos vídeos produzidos
no momento 3.
Fonte: Arquivo Autores (2021).

3 Resultados e Discussão
Este relato reflete a vivência da sala de aula remota interligada com a realidade da
escola campo, onde se apresenta descritivamente os principais momentos da regência,
abordada em um tema específico e apontada de modo qualitativo a partir de retorno dos
estudantes. Considerando, que os recursos tecnológicos utilizados com o intuito de abordar os
conceitos de Ciências relacionados à temática Solo, foram destinados para um público que
têm contato direto com estes recursos, e são “[...] essencialmente jovens, em sua maioria
considera-se útil aproveitar estes recursos que já são trazidos para o âmbito escolar pelos
estudantes, mas que poucas vezes são utilizados em sala de aula para fins pedagógicos”
(SCHEUNEMANN; ALMEIDA; LOPES, 2020, p. 02).
A partir da análise enviada por oito alunos que participaram de todas as etapas da
proposta (conforme Quadro 1) os resultados são apresentados no Gráfico 1. Os alunos
seguiram os momentos definidos, e avançavam para o momento seguinte, conforme o
cronograma de sequência para execução das tarefas. Observa-se que os alunos desenvolveram
o momento 2 (pesquisa) adequadamente, avançando para o momento 3 - elaboração de vídeo,
que foi elaborado no intuito de que os estudantes relacionassem a pesquisa com o ambiente de
suas residências e também, do cotidiano dos estudantes, assim, como realizar uma reflexão
sobre a importância do ambiente.

Gráfico 1 – Participação dos alunos nos momentos propostos sobre o tema solo.
Fonte: Arquivo autores (2021).

O gráfico apresenta que o momento 3 (vídeo) foi elaborado por apenas três dos
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estudantes que participaram das atividades. Alguns alunos relataram que residiam em
apartamento, por isso não apresentaram esta etapa, e outros colocam a hipótese que não
tiveram interesse em produzir esse tipo de mídia. Mas autores como Löbler, Pretto e Bolzan
(2013) apontam (em pesquisa realizada) que “[...] os estudantes da educação básica acreditam que
seja importante a utilização das tecnologias digitais para potencializar o aprendizado, pois estes
recursos os motivam mais e os ajudam na concentração (p.06). Acrescenta-se também, que ainda
teremos

um

movimento

importante

para

acrescentar

recursos

tecnológicos

no ensino,

vislumbrando momentos integralizadores entre alunos e professores, pois estamos todos no
aprendizado sobre como e quais mídias são essenciais ao ensino. Constatou-se também que, a

partir do relato dos estudantes, foi possível a associação sobre as condições de plantio com as
características do seu próprio pátio.

4 Considerações Finais
O PRP atrelado ao ensino remoto remeteu a elaboração de modos distintos de
adequação aos conteúdos propondo aos alunos, a utilização de meios e recursos digitais para a
aprendizagem. O trabalho desenvolvido buscou contribuir com o ensino de Ciências da
Natureza, de modo que os alunos realizassem as atividades propostas, interligando
informações.
A elaboração da vídeo aula foi um recurso que consideramos importante para este
cenário (ensino remoto), sendo que os estudantes participavam da “sala de aula” apenas por
grupo de WhatsApp, demonstrando a fragilidade da educação em momentos atípicos,
principalmente nas escolas da rede municipal de ensino. Cabe frisar o que Almeida, Rezende
e Lima (2012, p. 143) ressaltam em relação ao uso de recursos tecnológicos no contexto
escolar: “apesar de viver-se em um mundo que se serve cada vez mais das novas tecnologias,
essas ainda são uma realidade distante da maioria das escolas públicas brasileiras, sendo,
portanto, necessário garantir e democratizar o acesso a esses meios”. Dessa forma, o
investimento em recursos e principalmente, na formação docente inicial e continuada,
promoverá a inserção de recursos tecnológicos neste cenário, de forma adequada, otimizando
os processos de ensino e de aprendizagem.
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Resumo:
O presente relato de experiência descreve as experiências vivenciada no Estágio Curricular
Supervisionado I, realizado na Educação Infantil, na cidade de Morrinhos - GO. Neste
trabalho, buscamos salientar a relevância das atividades psicomotoras desenvolvidas na
educação no período da primeira infância. Sendo assim, o projeto de estágio se propôs a
realizar atividades de intervenção que pudessem contribuir para o desenvolvimento
psicomotor, afetivo e social das crianças do jardim II. É função de tais ações contribuir para a
construção de estruturas para que o indivíduo tenha um suporte em suas capacidades
básicas, tendo mais facilidades na realização de algumas atividades que envolvam
movimentos motores mais elaborados. Portando a ausência, ou a falta de incentivo
psicomotor pode ocasionar dificuldades no desenvolvimento da criança as quais poderão se
estender ao longo de sua vida. O desenvolvimento psicomotor da criança gira em torno de
diversas áreas, sendo notória a sua importância para o sujeito e, portanto, desenvolvendo a
educação psicomotora em uma determinada faixa etária pode ajudar na prevenção de
dificuldades de aprendizagem. Concluímos que foi de grande importância realizar atividades
que não eram trabalhadas na escola, que contribuíram para o desenvolvimento psicomotor
da turma que recebeu o projeto.
Palavras-chave: Psicomotricidade. Infância. Educação Infantil.

1 Introdução

Sabemos que a criança com idade entre dois e quatro anos está entrando em seu
estágio de descobertas e imaginação, criando seu mundo fictício a partir de reconstruções

constantes da própria realidade. Por isso é tão importante oferecer um espaço que tenha
brinquedos, que favoreçam o desenvolvimento motor e cognitivo da criança, como túneis,
bolas, bambolês, entre outros; pois de acordo com a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), é por meio da interação e a brincadeira, que as crianças podem construir e
apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com
os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização (BRASIL,
2017).
Caracterizando-se como objeto de estudo e reflexão, o Estágio Curricular
Supervisionado poderá ser um agente que interfere de modo significativo na formação do
professor. É relevante ressaltar que nesses momentos os estagiários têm a possiblidade de
estabelecer relação entre os conhecimentos teóricos adquiridos na Instituição de Ensino
Superior (IES) e os saberes práticos vivenciados no espaço da escola-campo de estágio.
Com isso é constituída uma nova leitura do ambiente (escola, sala de aula, comunidade),
procurando meios para intervir positivamente (JANUÁRIO, 2008).
Este relato parte da vivência no estágio da Educação Infantil, que foi realizado
com um grupo de crianças inseridas no Jardim II, na qual acompanhamos a turma, as
atividades que a professora realizava, e a rotina da escola. Nesse estágio, elaboramos um
projeto de intervenção para trabalhar atividades que envolviam a psicomotricidade na
educação infantil, pois

A psicomotricidade é o estudo do homem e tem como objetivo contribuir
para o desenvolvimento integral da criança por meio de atividades que
serão trabalhadas com as mesmas, deste modo, a criança desenvolve os
aspectos mentais, psicológicos, sociais, culturais e físicos. (AQUINO et
al., 2012, p. 246).

Para tanto, realizamos atividades lúdicas que trabalhavam movimento e
lateralidade. Nesse sentido, é destacado neste relato as vivências em sala de aula, as
dificuldades encontradas e a colaboração para o desenvolvimento dos alunos.

2 Metodologia

Para a realização do projeto, fizemos um cronograma de atividades que
aconteceram nos meses de outubro a novembro de 2019, sendo o mesmo desenvolvido em
quatro etapas, na turma de Jardim II com crianças de 5 anos. Elas precisam desenvolver a

coordenação motora fina, grossa e lateralidade. Desse modo, a partir das observações e da
monitoria efetuadas na sala de aula percebemos que a turma possuía uma demanda
específica no campo da psicomotricidade. Pensando nisso, planejamos quatro atividades de
aproximadamente 30 minutos cada, sendo que essas foram realizadas uma em cada
semana, nos dias destinados ao nosso estágio.

3 Resultados e Discussão

Como sabemos, as crianças têm sua própria maneira de comunicar, por isso elas são
tão expressivas e espontâneas. Percebendo essas reações em sala de aula, nas brincadeiras
de cantiga de roda e no pátio, onde elas podem se sentir livres mesmo que por pouco
tempo. Elas demonstram através da sua expressão facial se gostaram ou não, e é por isso
que elas tendem a explorar qualquer brinquedo para identificar as diferentes maneiras de
brincar. Para Kamii (1985) essa criança está chegando a uma possível análise da
brincadeira através da “exploração”:

Todos os bebês e crianças pequenas estão interessados em
examinar objetos, agir sobre eles e observar as reações dos objetos.
Nosso objetivo nas atividades de conhecimento físico é usar esse
interesse espontâneo encorajando as crianças a estruturar seus
conhecimentos de forma que sejam extensões naturais do
conhecimento que elas já possuem (KAMII, 1985, p.21).

Algumas escolas e creches acabam desrespeitando as necessidades da criança, pois
limitam suas oportunidades de fazer as descobertas do espaço ao qual elas pertencem
naquele momento, não os deixam brincar a não ser em suas salas de pouco espaço.
Eliminando completamente as possíveis experiências de vida desafiadoras daquelas
crianças. Hoffmann (2011, p. 13) mostra qual o significado de respeitar a criança,

Respeitar a criança é não limitar suas oportunidades de descoberta,
é conhecê-la verdadeiramente para proporcionar-lhe experiências
de vida ricas e desafiadoras, é procurar não fazer por ela,
auxiliando-a a encontrar meios de fazer o que quer, é deixá-la ser
criança. Respeitá-la é oferecer-lhe um ambiente livre de tensões, de
pressões, de limites às suas manifestações, deixando-a expressar-se
da maneira que lhe convém e buscando entender o significado de
todas as suas ações.

No entanto, a creche e a pré-escola muitas vezes não incentivam o desenvolvimento
da criança, não oferece atividades que habilidades necessárias e importantes para a faixa
etária das crianças pequenas, pelo contrário, ficam presas em um espaço vazio, sem
brinquedos ou brincadeiras, apenas assistindo a desenhos infantis sem nexo e sem
contexto. Isso acontece por falta de formação e orientação das monitoras, fato que poderia
ser resolvido ou ao menos amenizado com cursos de formação e práticas
problematizadoras construídas à luz de teorias e que abarquem as especificidades infantis.
Diante disso, é preciso levar em consideração o interesse de cada um em colaborar
com a formação desses alunos, porque talvez o primeiro contato e a concepção de escola
que eles vão ter, será na creche. Para Lê Boulch (1988, p. 25) a educação psicomotora
contribui de modo particular para o processo de desenvolvimento infantil, [...] a educação
psicomotora deve ser praticada desde a mais tenra idade; conduzida com perseverança,
permite prevenir inadaptações, difíceis de corrigir quando já estruturadas.
Segundo Gallahue e Donnelly (2008), é na infância que a criança começa a ter
noção do seu corpo, começa a se observar e notar seus movimentos e sentidos. Sendo
assim, o brincar auxilia na aprendizagem e no desenvolvimento, remetendo a elementos
que acrescentarão no desenvolvimento social, emotivo, motor e cognitivo da criança,
relacionando o real e o imaginário. Por meio disso, pode tomar decisões e desenvolver a
autonomia, conhecer o seu corpo, expressar seus sentimentos, os seus sentidos e
movimentos. No que diz respeito à psicomotricidade, objeto do nosso projeto, Camargos e
Maciel (2016) asseveram que esta

[...] pode ser revelada desde os pequenos gestos motores de uma criança,
externados através de atividades que proporcionam o conhecimento e o
domínio do próprio corpo. Este método de aprendizagem busca
contribuir para a formação e estruturação do esquema corporal, visando à
prática do movimento em todos os momentos da vida de uma criança.
Através dos exercícios e brincadeiras propostos, a criança se diverte, usa
sua criatividade e se socializa.

Sob esse viés, o projeto citado teve como intenção criar ações que pudessem
contribuir de modo efetivo para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças matriculas
no jardim II, assim, na primeira etapa, levamos os alunos para fora da sala de aula, para
fazer uma corrida maluca. No chão, desenhamos um percurso com a largada e a chegada, e
durante esse percurso, eles deveriam andar com um pé só, com a mão na cabeça ou
segurando um pé para trás. Essas ações foram escolhidas para trabalhar o equilíbrio e a

lateralidade com os pequenos. As crianças fizeram o percurso dessa forma, até chegar na
linha final, de modo que a criança que não seguia as regras, era eliminada.
Na segunda etapa, fizemos a atividade no ambiente da sala de aula, então,
primeiro nos alongamos junto com os alunos e colocamos eles em círculos. Cada aluno
disse uma frase e deveria fazer um movimento qualquer, e o próximo aluno deveria repetir
o movimento que o colega anterior fez e completar a frase. As crianças interagiram muito
nessa atividade, e também tiveram que trabalhar bastante a atenção às frases que eram ditas
e ao movimento feito.
Na terceira etapa do projeto, fizemos fora da sala de aula, pois precisávamos de
um espaço maior em função da necessária movimentação das crianças. Colocamos os
alunos em fila indiana e os dividimos em equipes. Quando demos o sinal que podia
começar, o primeiro aluno da fila passou a bola por cima da cabeça e entregou para o
colega de trás, e fizeram assim por diante. Depois, fizemos uma sequência diferente, na
qual o aluno passaria a bola por cima da cabeça e o próximo colega deveria passar a bola
por baixo das pernas, e assim por diante.
Na quarta etapa, primeiro nós nos alongamos com os alunos e fizemos a
atividade no pátio. Para essa, usamos giz e apito. Nós fizemos duas linhas paralelas e
distantes e outras duas onduladas, e atrás de uma delas, os alunos foram organizados em
grupos iguais. Em fila, os alunos seguraram na cintura do colega da frente e quando demos
o sinal para começar, cada aluno pulou uma casa com os dois pés ao mesmo tempo. A
regra foi que, se a fila rompesse, o grupo deveria voltar à linha de largada e a turma que
chegasse na linha final primeiro, ganharia. Percebemos com essa atividade, que os alunos
interagiram bem e também apresentaram espírito competitivo.

4 Considerações Finais

Perante a toda experiência vivida e por ser o primeiro estágio, tenho a dizer que
muito contribuiu para a formação acadêmica e pessoal e que jamais esqueceremos desse
momento, seja pelas partes boas ou pelo choque com a realidade. Através do estágio
enxergamos e reconhecemos sua importância para a formação de um pedagogo. Por fim,
depois dessa experiência, pode-se dizer que no estágio encontramos várias dificuldades e
surpresas. Estagiar no Jardim II foi uma experiência que nos levou a crescer, agir em
momentos que não esperamos acontecer, onde tivemos que pensar rápido e providenciar

alguma atividade, porque os alunos não podem ficar ociosos. Mas, a prática do estágio vai
além, mostra como devemos conduzir uma sala e nos faz repensar algumas ações que
vimos. Quanto ao desenvolvimento dos alunos, conseguimos realizar as atividades de
psicomotricidade como o esperado, e os alunos colaboraram para a realização.
Percebemos também, a necessidade que a turma tem de sair das atividades
tradicionais. Pudemos observar vários aspectos positivos e negativos da escola e também
da estrutura docente. Fizemos nossas observações e relacionamos com o que estudamos em
sala de aula, mas vendo na realidade como o ensino funciona e como pode melhorar, na
forma de tratamento com as crianças, nas atividades mecânicas e principalmente no
incentivo, não focando apenas no erro do aluno, mas na forma que ele pode aprender.
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Resumo:
Com o objetivo de compreender como acontece o processo de inclusão do aluno cego no ensino
regular, nesse momento de ensino remoto, e apresentar o potencial inclusivo da audiodescrição,
este relato de experiência foi estruturado. Partindo de um olhar construído na disciplina de
Geografia, desenvolvemos uma abordagem qualitativa e de caráter explanatório, para o qual
precisamos desenvolver pesquisas bibliográficas a fim de encontrar estudos que pudessem nos
auxiliar na reflexão dos dados e especialmente na proposta metodológica da audiodescrição.
Desse modo, esta análise que nos permitiu evidenciar a importância do uso de metodologias
assistivas para a promoção da inclusão de estudantes cegos nas aulas remotas e a importância
do professor estar atento a essa necessidade.
Palavras-chave: Deficientes Visuais. Audiodescrição. Aulas Remotas.

1 Introdução
A diversidade existente no âmbito educacional acontece em diferentes aspectos. Por isso
precisamos pensar as diferentes realidades do alunado e, consequentemente o aprimoramento
dos recursos didáticos quanto as dificuldades dos alunos. Dessa forma, esse texto tem como
uma de suas pretensões evidenciar a importância de se refletir sobre o percurso tomado no
ensino remoto, visando apresentar alguns pontos que precisam ser adotados na inserção
metodológica, nestas modalidades, para que educandos com deficiência visual não sejam
excluídos.
Desse modo, analisando esse contexto de ensino (remoto) que contempla a todos os
estudantes tanto videntes quanto deficientes visuais, buscamos compreender como acontece o
processo de inclusão do aluno cego no ensino regular. Para isso, escolhemos a experiência
desenvolvida com estudantes da rede pública estadual de Recife, em Pernambuco, nesse
contexto pandêmico que vivemos desde o ano de 2020, para observar o processo de inclusão
do estudante deficiente visual e especialmente identificar os desafios enfrentados por
professores que precisaram elaborar e ministrar aulas no formato remoto considerando a
diversidade de seu alunado.

Nessa perspectiva, este texto está estruturado de forma a apresentar a metodologia
utilizada, destacarmos a importância de se pensar o ensino para alunos deficientes visuais, em
seguida apontarmos a importância da autodescrição no processo de ensino-aprendizagem de
estudantes cegos e por fim apresentamos algumas reflexões construídas a partir da análise
estruturada em conjunto com elaboração deste relato de experiência.

2 Metodologia
A partir da experiência realizada ao longo do ano de 2020, em Recife, – um ano atípico
haja vista o contexto pandêmico imposto pela COVID19, que se fez necessário a adoção de
medidas de isolamento social e a rápida adaptação de professores e estudantes ao ensino remoto
em todo o mundo –, construímos este relato de experiência aqui apresentado. Partimos de uma
abordagem qualitativa e de caráter explanatório, para o qual precisamos desenvolver pesquisas
bibliográficas a fim de encontrar estudos que pudessem nos auxiliar na reflexão dos dados que
construímos enquanto também vivenciamos os fatos, a pesquisa, as experiências e as
observações anotadas.

3 Resultados e Discussão
A construção dos saberes profissional docente, na perspectiva de Tardif (2000), parte
dos saberes realmente utilizados nas práticas profissionais cotidianas. Para o autor os estudos
que possibilitam caracterizar quais são esses saberes, que em conjunto a formação inicial irão
constituir a identidade dos professores, nos ajudam a refletir sobre qual é o papel da escola
enquanto um espaço de formação, espaço de construção de saberes e adaptação às distintas
realidades.
Sabemos que "a produção de práticas educativas eficazes só surge de uma reflexão da
experiência pessoal partilhada entre os colegas" (NÓVOA, 2001, p.2), que vão para além da
infraestrutura e dos materiais didáticos. Nesse sentido, tomando como exemplo as aulas em
vídeos que foram gravadas e transmitidas de diferentes formas por escolas públicas estaduais
de Pernambuco ao longo do ano de 2020, foi possível perceber o atendimento de grande parte
do alunado, exceto alunos cegos que nem sempre contavam com a audiodescrição (AD) das
imagens não referenciadas no momento da exposição. Experiência que precisou ser repensada
por grande parte dos professores.
Ao participar da elaboração de aulas de Geografia para alunos dos anos finais do Ensino

Fundamental, foi possível participar da construção de materiais e pensar em aulas destinadas a
estudantes cegos, que precisariam contar com a sensibilidade de ser um material objetivo e com
o cuidado da audiodescrição das imagens, que deveriam ser descritas em seus elementos
explícitos e implícitos, para melhor discussão da temática proposta. Enfim, era preciso pensar
na promoção da inclusão a partir de metodologias como as assistivas.
O modelo de audiodescrição nas aulas não era fácil, haja vista a dificuldade em
classificar os elementos explícitos e implícitos. Como destacou Aderaldo (2011), trabalhar com
a audiodescrição é um desafio especial, principalmente pela necessária sensibilidade de
compreender seu papel de olhos daqueles que não enxergam e para isso ser capaz de fazer
chegar até aqueles que te ouvem os elementos imagéticos transformados em palavras e
significados. Ou seja, “proporcionar informação sonora sobre todos aqueles dados, situações
ou aspectos que são essenciais para a adequada compreensão de determinadas obras, fatos ou
manifestações, culturais [...] e que somente aparecem de modo visual” (ADERALDO, 2011, p.
100).
Teorias sobre acessibilidade em ambientes virtuais e presenciais de aprendizagem são
defendidas de modo que “a inclusão é um processo constante que precisa ser continuamente
revisto” (PERDIGÃO, 2016, p.59). Existe uma importância quanto à organização dos estudos
para uso de diferentes técnicas no modo de inclusão. Ao se tratar das classes especiais, em
termos visuais, a comunicação passa a ser repensada implicando mudanças estruturais e
culturais para que os indivíduos envolvidos tenham suas especificidades atendidas.
Nesse sentido, nota-se que a ampliação da política mundial inclusiva tem, aos poucos,
aumentado a presença de indivíduos com deficiência visual em ambientes públicos e privados,
impulsionando

uma

mobilização

para

adaptação/adequação

tendo

em

vista

seu

recebimento/atendimento.
Na Educação Básica brasileira, a ampliação das políticas de inclusão, vem promovendo
diversas modificações estruturais, nas últimas décadas, as quais vêm acompanhadas pelos
diferentes usos de recursos digitais transmitindo imagens em projetores, telas de smartphones
e computadores, apontam a necessidade de pensarmos técnicas e metodologias que permitam
incluir os estudantes deficientes de forma direta no processo de ensino-aprendizagem.
Especialmente no contexto das aulas remotas, onde o uso de metodologias ativas foi
intensificado e a grande exposição de conteúdo, sem os devidos cuidados para o alcance de
estudantes deficientes visuais no ensino regular, podem alargar as desigualdades existentes no
acesso à educação e mesmo acentuar os processos de exclusão.
Nesse sentido, fortalecer a proposta trazida pela Declaração de Salamanca, de 1994, que

como ressaltaram Santos e Santos (2016) trata-se de documento internacional que traz em sua
estrutura uma proposta para poder dar uma base sólida para o processo de inclusão escolar e
uma educação igualitária a todos os indivíduos da sociedade que se apresentem e encontram-se
excluídos por situação de deficiência, social ou financeira. Destacando a acessibilidade como
ponto elementar para o desenvolvimento social educacional das pessoas com necessidades
especiais e de todos os indivíduos desfavorecidos.
No estado do Pernambuco, segundo dados fornecidos pela Secretaria Estadual de
Educação, em 2019 existiam mais de 257 estudantes sendo atendidos em escolas regulares na
rede estadual, recebendo recursos e cuidados especiais. Desses, 200 estudantes com baixa visão
e 57 alunos cegos; um significativo número de estudantes que necessitavam de ampliação dos
materiais trabalhados e o cuidado com o uso da audiodescrição dos materiais didáticos e
atividades propostas pelo professor. São estudantes que em 2020, no contexto de aulas remotas,
precisaram ser pensados enquanto suas especificidades.
Ao considerar as especificidades da disciplina de Geografia, que ao ser trabalhada com
estudantes deficientes visuais necessita de maiores estratégias de ensino, a tarefa de
audiodescrever foi ainda mais importante. Uma vez que para tal atividade é necessário que o
audiodescrito seja preciso, tenha coesão, coerência, contextualização e informatividade; e o
audiodescritor seja capaz de decodificar as intenções do texto/imagem e identificar e selecionar
o que é mais relevante, partindo do geral para o específico. Segundo Perdigão (2016) o docente
pode ainda completar o discurso com informações descritivas que permitam a leitura mais
crítica dos elementos imagéticos, com consequente ampliação do entendimento, motivação,
participação, e repercussão positiva no processo de aprendizagem dos estudantes.
Ao trabalhar com metodologias assistivas, o professor pode promover o melhor
entendimento perante as atividades proposta e, dessa forma auxiliar na relação entre conteúdo
e cotidiano. Ao trabalhar a disciplina de Geografia e refletir sobre a necessidade de considerar
as particularidades dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, o professor defronta-se
com importantes quebras de paradigmas quanto a visão do ensino; percebendo-se como um
agente social, com condições de se posicionar diante as ações cotidianas e com isso desenvolver
uma educação mais ampla.

4 Considerações Finais
A deficiência visual, em qualquer grau, compromete o indivíduo em sua capacidade de
interação com o espaço e seus sujeitos. Nesse sentido, é preciso que a escola se adapte às

necessidades do estudante cego, pois não basta apenas considerá-lo em suas atividades. É
preciso que na política da escola esteja a preocupação com o aprendizado de estudantes
deficientes visuais. Para que assim, as ações escolares possam leva-los a entender seus direitos
e deveres enquanto cidadão e, as disciplinas como auxílio fundamental para a organização e
transformação do espaço onde vivem.
Sobre as análises e compreensão que o aluno deve ter a partir da Geografia, Callai (2005,
p. 245) afirma que: “Por meio da Geografia, [...] podemos encontrar uma maneira interessante
de conhecer o mundo, de nos reconhecermos como cidadãos e de sermos agentes atuantes na
construção do espaço em que vivemos. E os alunos precisam aprender a fazer as análises
geográficas”. Segundo a autora os alunos necessitam da compreensão da disciplina de
Geografia, pois é a partir dela que o sujeito descobre sua importância como um ser participante
do espaço que vivencia. No entanto o ensino precisa se tornar acessível a todos, ser um ensino
aberto à diversidade que auxilia na aprendizagem de todos os alunos inclusive os cegos.
As aulas para alunos com deficiência visual precisam de estratégias de ensino que
facilitem a compreensão dos conteúdos geográficos. E assim, os façam se sentir como agentes
participativos em seu processo de construção de conhecimento e, desenvolvimento social. Para
isso, a utilização da audiodescrição de mapas, figuras, entre outros recursos didáticos –
baseados no trabalho com elementos visuais –, torna-se fundamental para o aprendizado desse
alunado. As imagens, nesse caso, são opções pedagógicas que agem como facilitadores no
processo de ensino-aprendizagem por ajudar o estudante a associar informações-conteúdorealidade e ao considerarmos àqueles que são deficientes visuais, a audiodescrição permite que
essa associação seja feita pelo cuidado com as palavras.
Diante desse fato, a proposta em trabalhar com sistemas de tecnologia assistiva pode
servir como potencial inclusivo, produzindo vida independente para alunos com deficiência. A
metodologia da audiodescrição (AD) auxilia na apropriação de recursos visuais não verbais, ao
traduzir imagens em palavras e na construção de um retrato verbal de: pessoas, paisagens,
objetos, cenas e ambientes, sem expressar julgamento ou opiniões a respeito. Desse modo, aliar
o trabalho das metodologias ativas, tecnologia e tecnologia assistiva é um possível caminho
para a inclusão de alunos com deficiência visual, trazendo como benefício uma melhor
compreensão.
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Resumo:
A inclusão escolar é um tema que traz um grande desafio para todas as escolas do país e
para a educação como um todo. Isso ocorre devido à magnitude de todo processo que esta
por trás disso como, por exemplo, a presença de ambientes adequados dentro da escola,
profissionais preparados para adaptar as atividades de maneira a ser compreendida pelo
aluno. Aliado a isso, a aplicação de atividades de forma lúdica torna-se uma estratégia
inerentemente atraente para o alcance do aprendizado com o aluno. Dentro deste contexto,
esse trabalho se destinou a desenvolver um jogo lúdico de tabuleiro adaptado, utilizando
matérias de fácil acesso, (garrafa pet, madeira, cartolina, lapis de cor, canta esferográfica,
cola tesoura, dados, lápis e xerox), para ensinar as quatro operações da matemática para
quatro alunos com necessidades especiais de uma escola do município de Catalão-GO. O
jogo foi aplicado em uma aula de AEE (Atendimento Educacional Especializado) para
alunos do ensino fundamental e ensino médio com as seguintes especificidades: surdez
(aluna A), distúrbio de aprendizagem (aluno B), deficiência intelectual (aluna C),
deficiência múltipla (aluna D). Com o auxílio de uma intérprete de libras, as regras do jogo
foram explicadas e em seguida liberou-se o início da atividade. Inicialmente os alunos
tiveram dificuldades em jogar os dados e assimilar como deveriam fazer os cálculos. Foi
necessária a intervenção no jogo para uma melhor compreensão dos alunos. Em seguida,
percebeu-se que os alunos passaram a utilizar os dedos das mãos para efetuar os cálculos, o
que demonstrou se uma forma de desenvolvimento da cognição. Com o passar do tempo,

uns alunos iam auxiliando os demais com dificuldades, o que demonstra o
desenvolvimento da cooperação e socialização. Ao final do jogo, percebeu-se que as
operações de soma e subtração foram assimiladas pelos alunos, porém as operações de
multiplicação e divisão foram mais difíceis da assimilação. Neste último caso, entende-se
que o jogo lúdico necessita de mais aprimoramento visando uma melhor compreensão dos
alunos nas duas últimas operações da matemática. Mesmo assim, é notório que a
intervenção na aprendizagem de alunos com necessidades especiais com a utilização do
lúdico promove não só a sedimentação do conteúdo mais trabalha também outros aspectos
fundamentais na vida dos ser humano.

Palavras-chave: Inclusão. Lúdico, jogo de tabuleiro.
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DISCUTINDO DIVERSIDADE SEXUAL NA SALA DE AULA:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO
DE UM CAMPUS DO IF GOIANO
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Resumo:
Neste estudo objetivamos apresentar o relato de experiência de uma prática educativa
em educação profissional e tecnológica, a qual discutiu o tema diversidade sexual de maneira
transversal, na disciplina de Sociologia. Realizamos uma pesquisa descritiva, de abordagem
qualitativa, tivemos como método de pesquisa o estudo de caso, de uma turma do primeiro
ano do curso técnico em alimentos integrado ao ensino médio, de um campus do IF Goiano.
Para o planejamento e execução da prática educativa apoiamos na sequência didática
proposta por Zabala e na Teoria da Educação de Novak discutida por Moreira. Os resultados
revelaram que houve disposição dos alunos em aprender, que os recursos e o tema utilizado
foram significativos, e que os educandos levaram consigo um conhecimento reconhecido
como relevante para eles. Concluímos que a prática educativa permitiu que os alunos
obtivessem informação antes desconhecida e refletissem sobre seus padrões de
comportamento frente à diversidade sexual.
Palavras-chave: Diversidade sexual; Público LGBTI; Metodologias ativas.
1 Introdução
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O presente trabalho tem como objetivo apresentar o relato de experiência de uma
prática educativa em educação profissional e tecnológica, a qual discutiu o tema diversidade
sexual de maneira transversal na disciplina de Sociologia. Para a realização da atividade
proposta, foi escolhida uma turma do primeiro ano do curso técnico em alimentos integrado
ao ensino médio, de um campus do IF Goiano3.
A escolha pelo tema diversidade sexual partiu da hipótese que há uma necessidade
de discussões e reflexões acerca da temática. Uma vez que as discussões pautadas pelo
respeito à diversidade abarca uma formação humana integral dos estudantes. A disciplina do
currículo integrado escolhida para tratar desse assunto de maneira transversal foi a de
Sociologia, pois concebe-se que a escola tem a função de receber e abrigar os diferentes
sujeitos socioculturais, incorporando uma postura polivalente, articulando o projeto-políticopedagógico com o projeto de vida dos alunos (NETO, 2012).
Freire, Haddad e Ribeiro (2007 apud CAMPOS, 2015) citam que não basta criar
legislações se não houver a modificação de práticas e pensamentos por meio da construção
de políticas públicas de educação em diversidade e gênero. E que se deve combater práticas
que desconsideram a sexualidade humana em suas dimensões históricas e sociais, práticas
que produzem e reproduzem preconceitos e discriminações.
Nesse sentido, espera que a escola possa contribuir no processo de desconstrução de
mitos e preconceitos e que atue na promoção da consciência de respeito aos outros. Com
esse trabalho espera-se que os alunos possam refletir sobre seus padrões de comportamento
frente à diversidade sexual.

2 Metodologia
Optamos por fazer uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, e tivemos
como método de pesquisa o estudo de caso, de uma turma do primeiro ano do ensino médio
integrado de um campus do IF Goiano.
A prática educativa foi aplicada em duas aulas regulares (1h30) a disciplina de
Sociologia e planejada com base na sequência didática proposta por Zabala (1998), ou seja,
o autor apresenta aspectos que devem ser pensados no planejamento, como: a) identificação
dos conhecimentos prévios dos alunos; b) reconhecimento se o tema é significativo e
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funcional para os educandos; c) os conteúdos atingem o nível de desenvolvimento da turma;
d) zona de desenvolvimento proximal; e) criação de conflito cognitivo e atividade mental;
f) atitude favorável; g) estimulação da autoestima e do autoconceito; h) aprender a aprender.
A Teoria da Educação de Novak, amparou todo o decorrer do evento educativo,
propondo a constante troca de significados entre os aprendizes e o professor, numa
demonstração de que conhecimentos recém-adquiridos passem a receber significados e os
conhecimentos prévios se tornem mais elaborados (MOREIRA, 2011).
O planejamento do evento educativo foi pautado nos princípios das metodologias
ativas de ensino. As estudiosas Diesel, Baldez e Martins (2017), destacam que os princípios
dessas metodologias consideraram o aprendiz como centro do processo de ensino e
aprendizagem, a partir da intensa estimulação de sua autonomia por meio da
problematização da realidade e a reflexão sobre ela. Nelas, o trabalho em equipe está sempre
presente e com constante interação entre os aprendizes, a inovação educacional nos recursos
e métodos são essenciais e o professor passa a assumir o papel de mediador, facilitador e
ativador do processo de aprendizagem.
Dessa forma, considerando os princípios das metodologias ativas de ensino, o plano
de aula preparado para esta prática empregou três estratégias de ensinagem conforme
Anastasiou e Alves (2006), a tempestade cerebral, a solução de problemas e o simpósio,
todas grupais.
Para a aula expositiva dialogada foram usadas cartilhas e manuais de divulgação
estadual e nacional (BRASIL, 2018; SÃO PAULO, 2018; REIS, 2018).

3 Resultados e Discussão
A prática educativa foi aplicada em duas aulas regulares (1h30) na disciplina de
Sociologia, as aulas foram ministradas pela psicóloga da instituição de ensino. A primeira
aula foi iniciada com uma dinâmica de adivinhação do tema tendo que a educadora e o
professor regente interferir com algumas dicas até que os alunos mencionassem corretamente
o tema. Um aluno que mencionou “diversidade sexual” também falou que “eu ia falar
diversidade sexual desde o começo da aula, mas fiquei com medo de levar uma advertência
do professor”. Após o aluno adivinhar qual era o tema da prática educativa, a educadora
perguntou o que eles achavam de discutir esse tema na sala de aula. Alguns alunos disseram
“Acho bom”, “necessário”, “finalmente alguém vai falar disso”.
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A educadora aplicou a estratégia tempestade cerebral e também chamada de
brainstorming, solicitando que os alunos dissessem o que entendem por diversidade sexual.
Em seguida, iniciou-se a exposição dialogada com auxílio de um projetor, com tópicos do
assunto e imagens. Primeiramente abordou-se sobre os fatores que interferem na formação
da sexualidade humana os quatro elementos que compõe a sexualidade e o que se entende
por diversidade sexual. Após tratar desse assunto, foi perguntado aos discentes se estavam
compreendendo o conteúdo e se a velocidade estava adequada aos seus ritmos. Os alunos
responderam positivamente.
Na sequência, abordou-se sobre as expressões e nomenclaturas referentes ao público
de lésbicas, gays, bissexuais e transgênero. Nesse momento os alunos tiveram dificuldade
em compreender a diferença entre os conceitos “identidade de gênero” e “expressão de
gênero” e então foram utilizadas explicações e exemplos por meio de imagens do Manual
de Comunicação LGBTI+ para facilitar a compreensão dos alunos.
Foi proposto aos alunos que na aula seguinte fariam algumas atividades em grupo
sobre assunto relacionado ao tema. Assim, foi solicitado que os educandos trouxessem
materiais para a confecção de cartazes na próxima aula para a atividade de solução de
problemas. Por fim, foi repassado para o docente regente os temas e materiais a serem
entregues em grupo para a atividade simpósio.
Na segunda aula os alunos compareceram organizados em quatro grupos, conforme
o professor regente solicitou. Também vieram munidos de cartazes e apresentações em
PowerPoint para a atividade do simpósio. Inicialmente, perguntou-se aos discentes se tinham
alguma dúvida sobre os assuntos tratados na aula anterior e responderam que não. Estavam
empolgados com a atividade que haviam preparado e com os cartazes que fariam. Então,
iniciou-se as instruções da atividade solução de problemas, foi dito aos alunos que teriam
que resolver um problema. Eles teriam que criar um cartaz a ser disposto em um determinado
local e para sensibilizar um público alvo específico a não discriminação do público LGBTI.
Os discentes tiveram a iniciativa de escolher os locais e público alvo para seu grupo
dentre as quatro opções: indústria alimentícia, com público alvo de adultos trabalhadores;
universidade, com público jovem e diversificado; escola infantil, que tem crianças de dois a
seis anos de idade matriculadas; Igreja de caráter liberal, com público alvo diversificado.
Foram entregues aos quatro grupos revistas, cartolinas, papéis cartão, cola e tesoura
para que cada um confeccionasse o cartaz. Após os cartazes prontos, cada grupo apresentou
seu cartaz, explanando sobre as intenções dele com relação ao público alvo. Por meio dos
4

cartazes e das apresentações dos alunos, percebeu-se o uso de conceitos discutidos na aula
anterior.
Notou-se que todos os cartazes produzidos foram corretamente adequados em
conteúdo e configuração ao público-alvo determinado e que foram usados termos e conceitos
discutidos anteriormente em sala de aula, atingindo o objetivo proposto pela prática
educativa. Como não haveria tempo hábil para o simpósio, combinou-se com os alunos e
professor regente que os grupos apresentariam seus trabalhos para ele na próxima aula, para
que não se frustrassem diante das expectativas geradas.

4 Considerações Finais

Percebe-se que a exploração do tema escolhido, dentro de uma instituição de ensino,
ainda é vista com desconfiança por parte dos alunos, pois houve receio em citar a expressão
diversidade sexual durante a dinâmica de adivinhação.
No início da prática educativa notou-se que os discentes tinham conhecimentos
prévios sobre o assunto, mas desconheciam algumas expressões e a abrangência dos fatores
que envolvem o tema discutido.
O tema, a metodologia e os recursos utilizados na prática educativa permitiu que os
alunos obtivessem informação antes desconhecida e refletissem sobre seus padrões de
comportamento frente à diversidade sexual. A atividade avaliativa proposta para verificação
de evidências de aprendizagem, juntamente com as discussões ocorridas em sala de aula
atingiram o objetivo proposto.
Na prática educativa foi possível perceber que houve disposição dos alunos em
aprender, que os recursos e o tema utilizado foram significativos e que os educandos levaram
consigo um conhecimento reconhecido como relevante para eles.
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Resumo:
O trabalho tem por objetivo apresentar as mudanças que ocorreram com a implementação
de um Laboratório de Ensino da Matemática em uma escola pública da cidade de
Joinville/SC, que ocorreu por meio de uma parceria entre a Universidade do Estado de
Santa Catarina e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). O
PIBID foi implementado em agosto de 2018 na Escola de Ensino Básico Professora
Jandirá D´Avila. Antes da implementação do PIBID, a escola contava com um laboratório
que era dividido entre as disciplinas de física, matemática e química, tendo maior enfoque
na disciplina de química. O espaço reservado à disciplina de matemática tinha
aproximadamente sete metros quadrados, onde ficavam empilhados materiais pedagógicos,
livros e uma mesa onde os alunos eram atendidos em reforço escolar. As atividades do
PIBID, no contraturno, eram realizadas na sala anexa, um pouco maior, um espaço
dedicado para a disciplina de química. As turmas eram divididas na realização das
atividades, ou seja, entre quinze e vinte alunos dividiam este espaço com os pibidianos,
sempre em equipes de três ou quatro acadêmicos. Muitas vezes, o espaço se mostrava não
muito adequado, ou estava ocupado por outra disciplina. Os pibidianos procuram ocupar
outros espaços do ambiente escolar para a realização das atividades, demonstrando que era
possível o processo de ensino e aprendizagem em matemática além das salas de aulas.
Após as atividades realizadas pelos pibidianos durante o segundo semestre de 2018, o
corpo escolar observou a necessidade de um espaço exclusivo para a realização de
atividades exclusivas da disciplina de matemática. Desta forma, no ano seguinte, ao
retornarem às atividades do projeto, os pibidianos foram surpreendidos por um novo
espaço disponibilizado na escola para a realização das atividades com um laboratório

exclusivo para a disciplina de matemática. Por meio da implementação do novo
laboratório, as atividades do PIBID puderam ocorrer em um único espaço, com diversos
materiais auxiliares para serem utilizados durante os futuros projetos. Por fim, é importante
destacar que o LEM possibilitou uma aprendizagem significativa por parte dos alunos, pois
os mesmos não se sentiam mais “perdidos” com as distrações que os materiais das outras
disciplinas causavam durante o processo de ensino-aprendizagem, além do que, todo o
corpo docente da escola percebeu a importância do LEM para a formação inicial dos
pibidianos e também dos professores da escola.
Palavras-chave: PIBID. Matemática. Laboratório De Ensino da Matemática. Escola
pública.
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Resumo:
Este artigo traz um relato de experiência que demonstra o processo de ensino e aprendizagem
na construção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no formato de artigo científico,
usando ferramentas do Google. Objetiva-se, com esse relato, discutir como esse período
pandêmico e as restrições em prol da saúde pública impactaram o processo formativo na pósgraduação. Destacamos, como entraves a dificuldade de orientação presencial, coleta de dados
in loco, localização de pesquisas a partir de descritores e, sobretudo, o desenvolvimento da
pesquisa em um curto período de tempo. Já as possibilidades referem-se à constituição de
reflexões acerca da construção da cientificidade em um contexto pandêmico, a evidência de
processo de construção de conhecimento mediado por tecnologia digital e os processos
dialógicos entre orientando e orientadoras.
Palavras-chave: Formação continuada. Tecnologia Digital de Informação e Comunicação.
Trabalho de Conclusão de Curso.
1 Introdução
No contexto de ensino e aprendizagem, limitado basicamente ao uso de ferramentas de
comunicação e interação digital, em razão da Covid-19, há, de modo visível, a preocupação,
em primeiro lugar, com as condições de saúde física e mental adequadas às pessoas.
Considerando esse contexto de preocupação e a necessidade de continuar o processo formativo
no Curso de Especialização em Docência no Ensino Técnico e Tecnológico, do Instituto Federal
de Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), buscaram-se alternativas para a continuidade do
processo de ensino e aprendizagem.
O Curso de Especialização em Docência, supracitado, ocorreu em parceria com a
Universidade Aberta do Brasil (UAB), em 2018. A especialização teve como público-alvo
graduados que atuam como professores ou que desejam habilitar-se para atuar na educação
profissional técnica e tecnológica. A proposta era oferecer um curso de especialização, com
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carga horária de 450 horas, distribuídas em 390 horas de atividades teóricas e práticas, mais 60
horas para a elaboração do TCC. Sendo 80% via AVEA e 20% Presencial. Uma das
justificativas para a oferta desse curso foi que essa demanda não é apenas da Rede Federal de
Ensino. Para atender à necessidade de professores com formação em Ensino Profissional
Técnico e Tecnológico (EPT), a especialização foi planejada para atingir os seguintes objetivos
gerais: (a) potencializar a compreensão e o desenvolvimento de conhecimentos teóricometodológicos que atendam às especificidades da docência em Educação Profissional e
Tecnológica; e, (b) desenvolver, sistematizar e produzir conhecimentos acerca da EPT em uma
perspectiva crítica, com vistas à atuação nas instituições de educação pública e privada que seja
reflexiva e orientada para a transformação social.
O prazo de conclusão do curso era de dezoito meses. Já na fase de finalização do curso,
todos foram surpreendidos com a pandemia do Covid-19. O que fazer? Continuar com o curso
ou suspender as atividades eram as opções das duas instituições parceiras: IFG e UAB. A
orientação institucional foi a primeira opção. Acerca do TCC, o Projeto do Curso prescrevia,
conforme o art. 6° da Resolução CNE/CES n°1 de 08/06/2007, que a elaboração e defesa do
TCC da pós-graduação deveriam ser realizadas individualmente e presencial. Entretanto, pela
Portaria Normativa 3/2020 - Reitoria/IFG, de 23 de março de 2020, cap. V, inciso III, ficaram
suspensas “reuniões e encontros presenciais de orientação de pesquisas e, na medida do
possível, substituí-los por reuniões virtuais, utilizando-se das ferramentas digitais disponíveis”.
A coordenação do Curso de Especialização, em reunião, comunicou aos docentes orientadores
que seria usada a Plataforma Moodle/IFG, mas cada professor poderia usar as ferramentas
digitais para desenvolver a atividade de orientação de pesquisa.
2 Metodologia
Para dar encaminhamento ao processo formativo, a metodologia de trabalho
contemplou, para as seções de orientação, o uso do Google Meet. Essa ferramenta possibilitou
a interação online em tempo real, síncrono, para discussão das atividades de pesquisa (discussão
de leituras, discussão de versões do TCC, tirar dúvidas entre outras atividades). No total, foram
realizadas 05 (cinco) sessões de 2h cada.
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Também, usamos, cotidianamente, o Google drive. As atividades, nessa ferramenta,
ficam arquivadas e acessíveis aos envolvidos no processo, desde que a internet esteja ativada e
o link do drive compartilhado de modo que todos possam interagir com a pesquisa. Houve
também o uso intenso do WhatsApp, ferramenta potente para envio instantâneo de mensagens
(áudio, vídeo, PDF, imagens). Paniago (2017), na esteira de Freire (1996), argumenta que o
professor precisa ser um pesquisador naturalmente curioso, precisa ser aquele que busca inovar,
(re) inventar e (re) construir sua prática pedagógica. Ainda, na linha de Freire (1996),
procuramos manter uma coerência entre fala, escrita e ações, ou seja, o que orientamos à
discente, praticamos juntas, em um processo colaborativo de aprendizagem e descobertas.
3 Resultados e Discussão
No processo de orientação, ficou evidente a construção de caminhos mediante essa
capacidade de tomada de decisões que ocorre em um processo de interação e colaborativo.
Ressaltamos que em uma construção colaborativa “o aprendiz teria a possibilidade de
desenvolver sua capacidade de saber o que sabe e de saber o que fez e como fez para aprender
o que sabe” (TORRES; AMARAL, 2011, p. 53). Esse aspecto de reconhecimento, no nível de
pós-graduação, ajuda o sujeito a trilhar caminhos de modo mais autônomo, rumo à
emancipação. Tendo em mente esse pensamento, as professoras orientadoras colocaram como
proposta o uso do Google Drive para o desenvolvimento da pesquisa e escrita do artigo
científico.
O uso do Google drive permitiu o estabelecimento de um diálogo. É no diálogo que
acontece o contato com o outro, a ação entre os seres humanos, além do encontro com seu
próprio eu. O trabalho de orientação permite uma aproximação de “eus” que revela
potencialidades e lacunas formativas a serem, cuidadosamente, discutidas no percurso. Em
cada pasta, representada na Figura 1, o processo dialógico, de trocas, sugestões e combinados
aconteceu. Desde a primeira seção de orientação via Google Meet esse processo esteve presente.
A organização de templates, as sugestões de leitura de textos teóricos referentes ao tema da
pesquisa, os textos de apoio à metodologia científica e slides de apresentação para a defesa,
tudo isso de modo organizado nas pastas, permite melhor gestão do tempo.
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Figura 1: Google Drive - ferramenta para organizar os registros de pesquisa
Fonte: Arquivo das pesquisadoras.

Os saberes docentes, conforme Pimenta (1997), são aqueles construídos e apropriados
pelos professores ao longo de sua trajetória profissional, pessoal, fruto de sua prática e reflexão.
Pimenta (1997) destaca que há três tipos de saberes da docência: da experiência, que seria o
aprendido pelo professor desde o período em que o mesmo era aluno; do conhecimento, que
abrange a função da escola na transmissão dos conhecimentos; e dos saberes pedagógicos, que
aborda a questão dos conhecimentos juntamente com o saber da experiência e dos conteúdos
específicos. De tal maneira que os saberes docentes acumulados contribuirão substancialmente
no fazer professor. Segue a Figura 2 com ilustração de questionamentos:

Figura 2: Interação por meio dos comentários do Google Docs
Fonte: Arquivo das pesquisadoras.
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Os currículos de formação de professores, tanto na inicial como continuada, precisam
favorecer a articulação entre a formação teórica e prática. A formação continuada precisa
fortalecer, debater e rever esses saberes. Paniago (2017, p. 59) já destaca que são “[...] imensas
as exigências e responsabilidades que são atribuídas aos professores, somadas às diversas
variáveis que influenciam o seu trabalho, o que condiciona sua prática e dificulta um ensino
inovador e significativo [...]”. No entanto, apesar de existir desafios cabe ao professor superálos e quanto mais bem preparado estiver melhor sobressairá sobre os obstáculos. Em síntese,
orientadoras e orientanda (com trabalho já concluído) consentem que as ferramentas do Google
Drive possibilitaram as seguintes atividades, ora como possibilidades, ora como entraves,
conforme Quadro 1:
Quadro 1: uso do Google Drive: Possibilidades e entraves
ATIVIDADES

POSSIBILIDADES

ENTRAVES

(Re)escrita

Os recursos do Google Docs foram úteis para
dinamizar a comunicação entre orientando e
orientadoras. Os recursos “adicionar comentários”
foi bastante usado para ressaltar partes confusas,
lacunas textuais, correções de aspectos gramaticais e
necessidade de reescrita textual.

Desconhecimento da funcionalidade
de alguns recursos do Google Drive.
Disponibilidade de internet.

Pesquisa

Agilidade para fazer upload de arquivos.
Possibilidade de organização de pastas temáticas.

Disponibilidade de tempo e preparo
para a seleção adequada de material
de pesquisa usando recursos
informáticos
digitais.
Disponibilidade de internet.

de Tempo flexível. Permite registro de comentários e
dúvidas tanto da orientanda quanto das orientadoras
podendo, esses, serem respondidos em momento
assíncrono.

Exigência de melhor gerenciamento
do
tempo,
ou
melhor,
“policiamento” para não extrapolar
os períodos comerciais de acesso.
Disponibilidade de internet.

Criação
de Permite criação e edição compartilhada de
documentos/ar documentos/arquivos em momento síncrono e
quivos
assíncrono.

Domínio dos recursos disponíveis na
ferramenta. Disponibilidade de
internet.

Elaboração da Construção colaborativa dos slides e ensaio da
apresentação
apresentação.

Disponibilidade
de
internet.
Habilidade de síntese e de
construção de imagens.

Seção
orientação

Fonte: Elaborado pelas autoras durante a reflexão.

Acreditamos que não se pode conferir formação de professores sem a reflexão sobre a
prática, muito menos sem a realização de práticas interventivas. Neste sentido, para refletir
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sobre seu fazer, assim como destacado por Pimenta et. al. (2012), faz-se necessário que, na
formação inicial, o/a futuro/a professor/a parta de uma experimentação e reflita sobre ela. O
processo de desenvolvimento da pesquisa, usando ferramentas do Google, constituiu uma
dessas experiências formativas.
4 Considerações finais
Para além das ferramentas tecnológicas, salientamos também o suporte motivacional
oferecido pelas orientadoras de TCC, imprescritível para que o aluno se sinta acolhido e
incentivado a prosseguir com a pesquisa. Ressaltamos que todo processo de construção,
adaptação e aperfeiçoamento, proporcionados pela experiência desenvolveram novas
habilidades para a realização de futuras pesquisas e aprimoraram outras. Ainda foi possível
desenvolver as atividades como um sujeito protagonista da sua aprendizagem, incitando-os a
produzirem e refletirem sobre questões que envolvem o seu cotidiano.
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Resumo:
Este artigo é fruto de experiencia da prática docente e observação participativa, o qual busca
apresentar os desafios e possibilidades no processo da alfabetização e letramento em tempos de
pandemia em uma escola pública de Ensino Fundamental I no município de Feira de SantanaBA. O artigo apresenta a relação entre a família e escola, mostrando as possibilidades que
o professor tem em meios a diversos desafios e obstáculos para ressignificar os
conhecimentos pedagógicos e metodológicos utilizando as ferramentas digitais necessárias para
o desenvolvimento da aprendizagem cognitiva da criança na realidade do ensino não
presencial por conta do distanciamento e isolamento social. Como fundamento teórico
temos os autores como Paulo Freire, Vygotsky e os documentos educacionais a exemplo da
LDB 9.394/96, RCNEI e a portaria nº 343 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais
por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus.
Mediante ao contexto educacional bastante desafiador o professor tem em suas mãos os
saberes apreendidos não só durante a formação, mas também na prática, com o fim de
desenvolver aprendizagem significativa na alfabetização e no letramento a partir de uma nova
era de ensino e aprendizagem e conexão afetiva com a família.

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Ferramentas digitais. Prática pedagógica.
Família.
1 Introdução
Por conta do Covid-19 existem aproximadamente 1,5 bilhões de alunos que se
encontram em isolamento social em suas residências que estão sem aulas ou em aulas não
presenciais, e milhares de professores que estão se aperfeiçoando as novas formas de ensinar
para que o impacto na educação não seja tão grande. Podemos dizer que estamos vivenciando
momento que antes a educação nunca tinha se pensado, ensinar de forma remota, híbrida ou
não presencial, seja qual for a metodologia de ensino, a escola brasileira não tinha
experimentado como agora, buscar e utilizar em suas aulas ferramentas digitais para ensinar o
1

aluno.
Diante desse fato, o CNE (Conselho Nacional de Educação) e o MEC (Ministério de
Educação) buscou adequar as necessidades para que a educação não parasse, através da sua
portaria n° 343, 17 de março de 2020, autorizou as instituições de ensino adequar as aulas
presenciais para as aulas não presenciais, utilizando-se ferramentas digitais, existentes já em
algumas instituições de ensino a distância, como plataformas, Google Sala de aula, Google
Meet, Zoom, Youtube, WhatsApp, muitos outros. Muitas escolas se adequaram sem
dificuldade, como também muitas não conseguiram ainda se adequar, devido diversos fatores
como cultural, social, econômico, entre outros.
Mediante a portaria expedida pelo MEC, as escolas passam a utilizar os recursos
tecnológicos com a finalidade de minimizar o prejuízo da educação em tempos de pandemia,
oferecendo aos alunos ensino em suas residências, para que o isolamento e distanciamento
social seja concretizado como forma de proteger as famílias. Nessa perspectiva, faz-se
necessário também modificação no PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola, para se
adequar as mudanças pedagógicas e metodológicas no ensino atual. A LDBN, lei nº 9396/96,
em seus Art. 23, 24, 31 e no Art. 32, em seu § 4º, determina que, “O ensino fundamental será
presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em
situações emergenciais, para que sejam explorados mediante autorização, concessão ou
permissão do poder público”.
Diante disso, a alfabetização e o letramento em tempos de pandemia é uma questão
delicada e preocupante, visto que tem como uma das bases a necessidade de continuidade das
experiências em torno da interação, troca de experiências, afetividade, lúdico, o
desenvolvimento social, emocional da criança buscando propiciar um contexto adequado para
a ampliação dos contextos de letramento. Mesmo que o público infantil seja a categoria menos
afetada pela Covid-19 em sua gravidade, segundo os especialistas da área da saúde, porém a
criança é a mais atingida em sua dimensão cognitiva, principalmente na fase de alfabetização e
letramento, devido seu contexto não favorecer o amadurecimento das relações sociais.
Embora a criança esteja cercada de diferentes práticas letradas, é no ensino Fundamental
I Anos Inicias (1º ao 2º ano), que a escola espera-se que a criança seja alfabetizada. Para
Vygotsky (1996) a aprendizagem é fruto das interações sociais, o desenvolvimento do ser
humano, justifica-se por tudo aquilo que ele constrói socialmente ao longo da sua história, sendo
que a escola é um dos espaços que tem grande representatividade na formação do sujeito. Para
isso, Vygotsky (1996), em sua obra “A formação social da mente”, descreve sobre teoria do
desenvolvimento e a necessidade de compreender os conceitos de: nível de desenvolvimento
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real, nível de desenvolvimento potencial e nível de desenvolvimento proximal. São níveis de
desenvolvimento que apresentam as funções cognitivas da criança e estas são interpretadas em
sua maioria pela interação percorrendo na fase da alfabetização da criança a ausência de um
desses níveis podem interferir no processo de aprendizagem da criança em algum momento.

2 Metodologia
Com o intuito de identificar os desafios e as possibilidades na alfabetização e letramento
para alcançar os resultados, foi-se necessário realizar uma pesquisa exploratória, a partir da
prática docente durante as aulas não presenciais em período de pandemia. Utilizando a
abordagem qualitativa que tem por base a preocupação com o aprofundamento da compreensão
da ciência, com aspectos da realidade e experiências, permitindo assim uma aproximação maior
entre sujeito e objeto de conhecimento.
A pesquisa de campo foi o método mais adequado e condizente para refletir sobre a
prática docente, a partir das experiências vivenciadas tendo como lócus a escola pública no
município de Feira de Santana, de ensino Fundamental I, em contexto social de alunos oriundos
de classe baixa. Para isso, recorremos o método da pesquisa participante em que o pesquisador
também reflete e dialoga com a realidade educacional a partir do planejamento de aula,
atividades didáticas, uso das ferramentas digitais como instrumento pedagógico, comunicação
entre família e escola, observação do desenvolvimento da criança durante o ensino e
aprendizagem, em especial na alfabetização e no letramento.

3 Resultados e Discussão
A relação família escola é fundamental para a construção de identidade da criança, se a
família não concorda com o ensino não presencial, imagina-se a criança terá estímulo para
realizar as atividades e acompanhar as aulas remotas. Podendo assim, prejudicar o aprendizado
da criança e esse reflexo pode ser irreversível.
Segundo a LDB 9.394/96 em seus artigos 2º e 6º a educação é um direito de todos e
dever da família em acompanhar e matricular a criança, toda criança deve estar participando
das aulas, sem que haja impedimento da família ou do Estado. Como é sabido o aluno tem como
professor primeiro os pais e a escola é o complemento. Porém, é pertinente repensar, analisar e
refletir sobre a educação em tempos de pandemia.
Observe-se que o professor além de ter que se planejar mediante as ferramentas digitais
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antes não conhecidas, na alfabetização da criança um dos métodos mais utilizados é a leitura
compartilhada, roda de contação de história, levantamento de conhecimento prévio e momento
da leitura individual. Reformular as aulas em pouquíssimo tempo não é fácil, pois assegurar a
atenção da criança durante muito tempo em aulas não presenciais tem sido um grande desafio
para os professores. A demanda do professor para planejar as aulas é bem maior em tempos de
pandemia, visto que exige dele maior dedicação aos estudos, pesquisas, construção do
planejamento, pois é necessário pensar em metodologias significativas para sua turma e para
seu aluno de forma individual, o que é bastante diferente da dinâmica de sala de aula. Não
bastasse, todas essas dificuldades, temos ainda os pais e responsáveis insatisfeitos com o
método do ensino não presencial, não apoiando seus filhos com acompanhando nas atividades
de casa, alegando que a criança não irá aprender e somente irá fingir que está aprendendo.
Segundo ao Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 1998:
As crianças têm direito de ser criadas e educadas no seio de suas famílias. O Estatuto
da Criança e do Adolescente reafirma, em seus termos, que a família é a primeira
instituição social responsável pela efetivação dos direitos básicos das crianças. Cabe,
portanto, às instituições estabelecerem um diálogo aberto com as famílias,
considerando-as como parceiras e interlocutoras no processo educativo infantil
(BRASIL, 1998, p. 75)

É necessário que o professor realize atividades que visem favorecer o desenvolvimento
de concentração da criança, atividades estimulantes com jogos, brincadeiras, curiosidades,
imagens infantis, atividades divertidas que chamem a atenção da criança, em tempos de
pandemia deve-se evitar leitura demasiada, pois pode cansar o estudante e a criança perde mais
fácil a concentração e não aprende, além disso temos a evasão como um dos maiores índices na
história da educação na escola pública.

4 Considerações Finais
Com a ruptura do ensino presencial para o ensino não presencial, os desafios são
imensos, porém é relevante ressaltar que precisamos refletir que a sociedade em rede nos
convida a ressignificar sobre um sistema público educacional regido pela transformação e pela
diversidade de compreender e desenvolver os conhecimentos mediados pela tecnologia digital,
o que impulsiona transformação que perpassem por todos os âmbitos da vida humana, desde o
princípio de consumo, sociedade, cultura e educação como novas possibilidades de viver o a
realidade e projetar o futuro. Consideramos que o aperfeiçoamento e qualificação do professor
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em tempos de pandemia são fundamentais para promover um ensino de qualidade. Infelizmente
boa parte dos docentes não estão familiarizados com as ferramentas digitais necessárias para o
ensino não presencial, além disso temos ainda uma grande quantidade de estudantes que não
tem acesso a internet, principalmente as famílias de baixa renda, esse também é um dos maiores
desafios.
A relação do homem e sociedade, é todo instante modificado pois é uma evolução
dinâmica em uma relação do eu com o outro, no mundo físico e mental, ressignificando os
conhecimentos de mundo e sua trajetória para saber lidar com a diversidade dos saberes
pedagógicos e social.
Diante das inúmeras dificuldades encontradas na pesquisa, felizmente temos as
possibilidades, para alcançar o processo de desenvolvimento da alfabetização e do letramento,
mas esse não é o fim, mas o começo de uma nova era de ensino, observando esse ângulo a
visibilidade pedagógica é identificado como um socorro que pode ser ouvido por alguém. Freire
(2011) em seu livro pedagogia da autonomia, diz “sei que todas as coisas podem até piorar, mas
sei também que é possível intervir para melhorá-las”(p. 52), essa fala do educador nos dar o
estímulo enquanto professor comprometido com a educação seja qual o contexto, somos
formados para utilizar das pedagogias existentes, esta é viva e não morre, mas sim renova a
cada dia.
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Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo fazer uma revisão de literatura no período dos últimos
cinco anos de pesquisas desenvolvidas no âmbito da Linguística Aplicada, que tenham como
temática o uso de jogos no processo ensino-aprendizado de língua inglesa. Tomamos como
metodologia a exploratória em uma abordagem qualitativa e com uso do método revisão
bibliográfica. Tendo como espaço para desenvolver a pesquisa tivemos acesso ao Scielo e nos
foi possível encontrar 23 artigos, após análise bibliométrica, 6 artigos fizeram parte de nosso
corpus de análise. Compreender os jogos como ferramenta de aprendizagem é entender que o
lúdico vai além do fator motivacional e pode auxiliar nos processos mentais que auxiliam no
processo de aprendizagem, nos processos de interação e intersubjetividade que são favorecidos
pela liberdade e voluntariedade, características dos recursos lúdicos. Assim, em processos de
mediação, que a partir de concepções sociointeracionistas, intervém na zona de
desenvolvimento próximo (ZDP), podendo auxiliar no processo de aquisição de uma segunda
língua.
Palavras-chave: Aprendizagem. Desenvolvimento. Jogos. Língua Inglesa.
1 Introdução
Normalmente, o primeiro contato com uma língua estrangeira (LE) não mais ocorre no

contexto escolar como ocorria antes. Com a globalização, o acesso a um idioma tornou-se algo
corriqueiro, devido ao leque de opções oferecido, principalmente, pelas plataformas de
streaming, como por exemplo a Netflix. Isso possibilitou, de certo modo, uma quebra de
barreiras relativas à resistência da aprendizagem de LE, fazendo com que os alunos, ao
adentrarem à escola, não se sintam retraídos, inicialmente, com a apresentação do novo idioma.
Contudo, com o decorrer das aulas, os discentes deparam-se com um ensino de Língua Inglesa
de difícil compreensão e memorização de termos e expressões, sem atrativos que os
possibilitem interagir e compreender os significados da linguagem em seus diferentes
contextos.
Para Lantolf (2000), a concepção da aprendizagem deve ser encarada como um processo
complexo, em que a dimensão cognitiva se alia à dimensão sociocultural. Partindo desse
pressuposto, percebe-se, ao lançar os olhos ao cenário educacional, que a LE ainda é, no que se
refere à aprendizagem, de forma essencialmente cognitiva e individual. Entretanto, Vygotsky
(2008), discute sobre a necessidade da interação social no desenvolvimento e aprendizagem,
caracterizando a construção de conhecimentos nas relações sociais, mediada pela linguagem. S
A aprendizagem deflagra vários processos internos de desenvolvimento mental, que
tomam corpo somente quando o sujeito interage com objetos e sujeitos em cooperação
(OLIVEIRA et al., 2004). Dessa forma, as propostas que pensam as atividades lúdicas, no
processo ensino-aprendizagem de conceitos vem ao encontro dos mecanismos que podem
mediar o desenvolvimento do pensamento e da linguagem, por meio dos significados da
linguagem em seus diferentes contextos, conforme nos faz pensar, a partir da teoria socio
interacionista defendida por Vygotsky (2008).
Para Kishimoto (1998), os jogos e atividades lúdicas, de maneira geral, podem trazer
inúmeros benefícios intelectuais, morais e físicos. A partir de estudos de jogos como parte da
cultura humana por Huinziga (2005) e da cultura lúdica segundo Brougère (2008), há discussão
sobre o uso do lúdico no ensino como elemento importante no desenvolvimento integral da
criança. Corroborando com esse pensamento, Martins (2015), aponta um poder sobre a criança,
influenciando na formação de sua personalidade, consolidando suas bases psicológicas,
intelectuais e morais, além de contagiar os adultos integrantes do ambiente escolar. A
ludicidade, de acordo com Silva e Pinheiro (2017) é uma grande ferramenta para os professores
de língua inglesa, que com um bom planejamento, promovem o ensino de forma divertida e
com eficácia, não representando uma tarefa complicada no desenvolvimento pedagógico em
sala de aula.
Com o objetivo de fazer uma revisão de literatura no período dos últimos cinco anos de

pesquisas no âmbito da Linguística Aplicada, que tenham como temática o uso de jogos no
processo ensino-aprendizado de língua inglesa para refletir sobre como essa temática tem sido
explorada nesse período. Temos como hipótese, tentar perceber como os jogos poderiam
favorecer a um aprendizado mais significativo e transformador no contexto de ensino de uma
segunda língua, uma vez que esta abordagem pode propiciar vivencias e conforme Vygotsky
(2001), “o bom ensino é aquele que se constitui em situações de vivencias para o aluno”. Nesse
sentido está pesquisa se torna relevante, uma vez que é necessário haver discussões nesse
âmbito e impulsionar os docentes a fazer o uso fundamentado e intencional dessa abordagem
em suas práticas.

2 Metodologia
De acordo com Marconi e Lakatos (2003, p. 14) “A metodologia é a ciência que estuda
os métodos utilizados em um processo de conhecimento ou pesquisa.”. Neste sentido, foi
desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, considerando aspectos da pesquisa de natureza
qualitativa, em que descrevemos ações para o estudo e compreensão de alguns níveis de
interação entre os alunos e conceitos desenvolvidos em LE encontrados em pesquisas já
realizadas.
A tipologia de pesquisa é a exploratória “As pesquisas exploratórias têm como principal
finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação
de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 2008, p.
27). De cunho qualitativo, conforme mencionado anteriormente, “uma vez que ideias e opiniões
dos participantes serão levantadas e analisadas com rigor” (GIL, 2008, p. 175).
Para a obtenção dos dados foram utilizadas buscas em artigos na base de dados Scielo,
com o filtro em linguística aplicada ao ensino de língua inglesa e por ordenamento as seguintes
palavras chaves: ensino-aprendizagem, língua inglesa, jogos como ferramentas de
aprendizagem. O recorte temporal foi de 2015 a 2020, apenas em periódicos nacionais. Foram
encontrados 23 artigos, após análise bibliométrica e leitura dos textos foram selecionados 6
artigos, que contemplam o objetivo da pesquisa e na sequência serão analisados.

3 Resultados e Discussão
A aplicação e o desenvolvimento de jogos educativos de forma intencional pelo
professor apresentam situações em que se possa observar diferentes formas de interagir e

investigar a construção de ideias e conceitos, trabalhando as habilidades e competências do
educando, bem como as do componente curricular. Usar o jogo como ferramenta de
aprendizagem em língua inglesa é para os

Estudantes que também são jogadores e que possuem esta prática ganham, por
consequência, um maior tempo em contato com a língua inglesa, tornando um
benefício, se observado que o estudante irá se deparar com grandes características da
língua, por exemplo, a contextualização da língua no mundo fictício do jogo, os
diálogos mais complexos do que se vê normalmente nas salas de aula, o processo de
interpretação do contexto pelo aluno para prosseguir em um quebra cabeças que o
jogo possui, entre outras diversas ferramentas que só têm a incrementar para o aluno
(ZONTA et al., p. 1, 2017).

A utilização dos jogos no ensino de uma segunda língua traz benefícios ao aluno,
podendo destacar a melhoria no raciocínio lógico, desenvolvimento em habilidades cognitivas,
aprender um novo idioma, bem como o interesse em buscar novas formas de aprendizado
(ZONTA et al., 2017). No momento em que o aluno vivencia um jogo, se motiva a buscar
estratégias e processos cognitivos que o auxiliarão de alguma maneira na aprendizagem, no
caso de jogos, envolvendo a LE, ele irá ter contato com a cultura e o vocabulário da língua alvo,
algo que vai além do ensinado em sala de aula, e caso esse jogo seja on-line pode acontecer
uma interação síncrona com outros participantes, inclusive falantes desta língua,
desencadeando boas e novas experiências a esse aluno.
Reis et al. (2019), observam em seus estudos que os jogos computacionais usados como
ferramenta de aprendizagem no ensino de língua inglesa, auxiliam o aluno no desenvolvimento
da aprendizagem colaborativa, desencadeando a interaprendizagem e a autoaprendizagem,
facilitando na aquisição de uma segunda língua, tendo um despertar no interesse e atenção do
educando. Ainda, “no ensino por meio de jogos, por outro lado, o processo de aprendizagem
acontece por meio de simulações que o próprio jogador ajuda a construir, tratando-se de uma
aprendizagem ativa e colaborativa” (REIS et al., 2019, p. 55). Percebendo ainda que o jogo vai
além do entretenimento e do brincar, ele tem caráter sociointerativo e contribui para o
desenvolvimento da autonomia ao propiciar processos de colaboração e gestão do próprio
aprendizado.
Cabe ao professor buscar na visão de mundo dos alunos metodologias que façam a
aprendizagem de forma contextualizada e transformadora, pois as tecnologias e a conexão de
forma globalizada, estarão cada vez mais associadas ao processo de construção do
conhecimento e aprendizagem seja escolar ou não, as tecnologias digitais estão aí e necessitam
ser usadas a favor de um ensino mais dinâmico, bem como possibilitar ao aluno uma visão

mais consciente e que esta deve ser usada para o seu desenvolvimento integral na sociedade.
Por meio das teorias de aquisição e aprendizagem de línguas, fundamentada em Krashen
(1985) e Vygotsky (2001), seguindo os estudos de Gardner sobre a motivação na aprendizagem
de língua estrangeira, Martins (2015) faz considerações relevantes acerca do papel do uso do
lúdico no desenvolvimento e aquisição de uma segunda língua. Assim, considera que

O jogo ganha um espaço como ferramenta ideal da aprendizagem de LI, na medida
em que propõe o estimulo ao interesse do aluno, que tem no jogo um fator de
desenvolvimento dos diferentes níveis de sua experiência pessoal e social. O jogo
ajuda-o a construir novas descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade e
simboliza um instrumento pedagógico que leva o professor à condição de condutor,
estimulador e avaliador da aprendizagem (MARTINS, 2015, p. 11).

Compreender o papel do lúdico por meio dos jogos é entender que o professor é um
facilitador/mediador do aprendizado desse educando, levando-o a descobrir outros mundos e a
desenvolver outros aprendizados de forma satisfatória, incluindo nesse novo ambiente a
possibilidade de envolvimento de diferentes mediadores, possibilidades de interação,
desenvolvimento de processos intra e intersubjetivos que auxiliam ao desenvolvimento da
linguagem interior, que podem servir

na organização do pensamento e melhora no

entendimento da linguagem (VYGOTSKY, 2001).
Oliveira e Ramos (2018), fazem uma revisão de literatura de estudos publicados entre
os anos de 2009 e 2018, com o objetivo de identificar pesquisas empíricas acerca do uso de
jogos digitais com crianças no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira. Com
objetivos similares aos de nossa pesquisa, mas com um recorte de período maior e com buscas
de publicações nacionais e internacionais e em outros bancos de dados, as autoras analisaram
dez publicações. A partir das análises consideraram que

[...] através da análise das publicações selecionadas evidenciam que a interação com
jogos digitais pode contribuir para a aprendizagem de um segundo idioma. Ressaltase ainda que, essas contribuições não necessariamente ocorrem somente quando esses
recursos são utilizados em espaços formais de aprendizagem, mas também em
momentos informais e de livre escolha da criança (OLIVEIRA; RAMOS, 2018, p.
65).

Entender os jogos como recursos para aprendizagem é perceber que eles devem ser
direcionados para uso tanto em contexto escolar formal como em ambientes informais, tendo o
professor o papel de planejar e organizar situações de ensino que possam ter relações com os
interesses que fazem parte do mundo do aluno, podendo delinear intencionalmente caminhos
para uso desses jogos, apresentando ou não ao aluno os objetivos e finalidades a que se prestam

as regras que irão garantir que os objetivos educacionais sejam alcançados, sendo necessário
alcançar um consenso entre todos os jogadores que aceitem participar do jogo (KISHIMOTO,
1998). No entanto, ao passo que se vê inserido nessa cultura lúdica o aluno vai em busca de
novos jogos e consequentemente, pode alcançar novos aprendizados, alcançando maior
autonomia no aprender (BROUGÈRE, 2008).
Silva (2020), usando de metodologias ativas, desenvolveu uma atividade lúdica com
jogos para auxiliar na aquisição de vocabulário de língua inglesa com alunos do quarto ano do
ensino fundamental. As considerações trazidas pela autora é de que os jogos mostraram a
criação de contextos significativos, desenvolvendo uma aproximação com o uso concreto do
idioma, conhecimento maior sobre o sistema alfabético da escrita e o exercício das habilidades
de leitura, escrita, audição e fala de forma prazerosa e reflexiva, o que corrobora com as ideias
apresentadas por kishimoto, ao afirmar que:

O jogo como promotor da aprendizagem e do desenvolvimento, passa a ser
considerado nas práticas escolares como importante aliado para o ensino, já́ que
colocar o aluno diante de situações lúdicas como jogo pode ser uma boa estratégia
para aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem veiculados na escola
(KISHIMOTO, 1998, p. 13).

A ferramenta tecnológica que circunda o universo do aluno é capaz de favorecer
desenvolvimentos incalculáveis, pois o aluno aprimora do conhecimento quando este lhe dá
prazer e satisfaz, aprender brincando por meio do jogo na visão de Silva (2020) favorece a
assimilação de conteúdos e desperta o gosto pela aprendizagem de outros idiomas.
Os pesquisadores Silva e Toassi (2020), buscaram analisar a aplicabilidade dos jogos
eletrônicos, nova ferramenta, na aprendizagem da língua inglesa, tentando identificar como eles
podem contribuir para esse processo. Com uma pesquisa aplicada consideraram-se que os jogos
eletrônicos contribuem positivamente no processo de aquisição da língua inglesa, propiciando
na ampliação de vocabulário e desenvolvimento na habilidade de leitura. Um dos aspectos que
precisam constar da intencionalidade do professor ao planejar um jogo para o ensino de LE é
ter como fundamento “[...] que auxilia no processo de aprendizagem é a relação entre as
imagens e as palavras. Esse elemento ajuda o jogador a reconhecer e assimilar o significado das
palavras em menos tempo” (SILVA; TOASSI, 2020, p. 265), assim o uso de ilustrações e
recursos audiovisuais podem auxiliar muito no envolvimento e assimilação de uma segunda
língua.
Ressaltamos ainda, a relevância desse recurso no contexto social e educacional, tendo
vantagens significativas no uso cotidiano, sendo importante que os professores conheçam de

forma fundamentada aspectos teóricos e empíricos que possam auxiliar no planejamento de
jogos educacionais (didáticos ou pedagógicos), conforme nos apresentam Cleophas, Cavalcanti
e Soares (2018). Com relação ao seu uso no estudo da LI, Silva e Toassi (2020), ressaltam ainda
que o professor ao incluir essa ferramenta metodológica em sala de aula pode auxiliar no
desenvolvimento natural de aspectos importante na aquisição dessa linguagem afirmando que,

[...] os jogos eletrônicos podem ser de grande valia para motivar os estudantes em
ambiente escolar, estimulando-os a participar de atividades e aproximando-os da
língua inglesa. Ao mesmo tempo, os alunos passam a ter a possibilidade de usar na
prática o conhecimento adquirido, desenvolvendo e aprimorando determinados
aspectos do idioma (SILVA; TOASSI, 2020, p. 280-281).

Então, nos foi possível perceber que dado o potencial dos jogos, sejam analógicos ou
digitais, podem auxiliar no desenvolvimento cognitivo e afetivo, mobilizando o
desenvolvimento de estratégias e tem potencial pedagógico no ensino, precisando seu
apropriado pelos professores e assim, contribuir com o aprendizado de LE, além de outros
saberes, sejam escolares ou não (CLEOPHAS et al., 2018).

4 Considerações Finais
A inviabilização da aquisição de LE inicia-se pelo descrédito nas aulas ofertadas na
escola, consequência de práticas pedagógicas e das expectativas dos alunos, que não condizem
com a exposição de palavras a serem memorizadas na LE, sem contextos que possam ser
significativos a partir da escola. Além disso, o parco domínio das habilidades inerentes da
língua por parte expressiva dos docentes que ministram estas disciplinas, sendo muitas vezes
designadas a profissionais de qualquer formação, além do material didático reduzido a lousa,
giz e livro didático e a ínfima carga horária, mostrando que a língua não é vista como elemento
importante na formação do aluno, fomentam a crise da aprendizagem de LE no Brasil (BRASIL,
1998).
Para tentar dirimir um pouco desse aspecto negativo no ensino de língua estrangeira,
mais especificamente na língua inglesa é que em poucas páginas esta pesquisa busca despertar
o interesse por estudos que discutem o uso de jogos no processo de aprendizado de uma segunda
língua e o potencial pedagógico que tais atividades podem ter em sala de aula. Assim,
precisamos avançar no âmbito do conhecimento, seja da linguística aplicada e possibilidades
didáticas/pedagógicas do uso de jogos no processo ensino-aprendizado de língua inglesa, além
de fundamentos das teorias de aprendizagem em que foi possível observar uma tendencia ao

uso de conceitos da teoria sócio-histórica, conforme Vygotsky (2008). Mais estudos, tanto
teóricos quanto aplicados, precisam ser desenvolvidos para a ampliação no uso de tais recursos
para a promoção de uma cultura mais lúdica e motivadora no ensino de LE.
A hipótese levantada nesta pesquisa foi entender como os jogos favorecem a um
aprendizado significativo e transformador no contexto de ensino de uma segunda língua.
Mediante as pesquisas e discussões analisadas, fica evidente que os jogos podem ser
vislumbrados como ferramentas de aprendizagem e se utilizados a partir da intencionalidade
pedagógica do professor é capaz de favorecer ao aprendizado e desenvolvimento das
habilidades e competências linguísticas na Língua Inglesa.
Vale ressaltar que, o uso de jogos não serviria apenas como uma ferramenta para a
prática de jogos e entretenimento e sim o de utilizar todos os mecanismos e meios disponíveis
e intrínsecos ao ser humano, em sua natureza lúdica (HUINZIGA, 2005). O conhecimento
fundamentado nas teorias de aprendizagem e metodologias ativas podem auxiliar de maneira
intencional no uso de jogos, a fim de auxiliar o professor no ensino da língua inglesa e
desenvolver no aluno o gosto e interesse pelo aprendizado. Necessário se faz ao professor
conhecer e usar as metodologias ativas que estão presentes no mundo de seus alunos, assim
estarão conectados por um mesmo “fio condutor” e chegarão em parceria a resultados
relevantes tanto para quem ensina, como para quem aprende.

5 Referências
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais.
Terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental: Língua Inglesa / SEF, Brasília: MEC/SEF,
1998.
BROUGÈRE, G. Brinquedo e cultura. 7ª Ed. São Paulo: Cortez Editora, 2008.
CLEOPHAS, M. G.; CAVALCANTI, E. L. D; SOARES, M. H. F. B. Afinal de contas, é jogo
educativo, didático ou pedagógico no ensino de Química/Ciências? Colocando os Pingos nos
“is”. In: CLEOPHAS, Maria das Graças e SOARES, Márlon Hebert Flora Barbosa. (Org).
Didatização Lúdica no Ensino de Química/Ciências: teorias de aprendizagem e outras
interfaces. São Paulo, Editora Livraria da Física, 2018.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento de cultura. 1 ed. São Paulo: Editora
Perspectiva, 2005.
KISHIMOTO, T. M. O brincar e suas teorias. 1 ed. São Paulo: Ed. Cengage Learning, 2011.
KRASHEN, Stephen. The Input Hypothesis issues and implications. Harlow: Longman,
1985.
LANTOLF, J. P. (Ed.). Sociocultural theory and second language learning. Cambridge:

Cambridge University Press, 2000.
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São
Paulo: Atlas, 2003.
MARTINS, V. L. O lúdico no processo ensino-aprendizagem da língua inglesa. Intr@ciência
Revista Científica. Guarujá, ed. 10, p. 1-21, dez. 2015.
NOGUEIRA, Z. P. Atividades lúdicas no ensino-aprendizagem de língua inglesa. 2008.
Portal dia a dia Educação. Disponível em:
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/967-4.pdf>. Acesso em 10 mar.
2021.
OLIVEIRA, E. S. G.; CAPELLO, C.; REGO, M. L.; VILLARDI, R. O processo de
aprendizagem em uma perspectiva sociointeracionista: ensinar é necessário, avaliar é
possível. 2000. Disponível em: < http://www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/171-TCD4.htm >. Acesso em: 06 mar. 2021.
OLIVEIRA, M. C.; RAMOS, D. K. Jogos digitais na aquisição de uma língua estrangeira:
uma revisão de literatura. Revista Educação e Linguagens. Campo Mourão, v. 7, n. 13, p.
50-68, jul./dez. 2018.
REIS, A. G.; CHAVES, R. M.; NEVES, J. P. S. R.; SOUSA, G. O. O ensino da língua inglesa
por meio de jogos eletrônicos: as mídias como ferramentas de ensino. Nexus Revista de
Extensão do IFAM, nº 9, Ano 5, p. 53-58, dez. 2019.
SILVA, A. M. Z. Jogos de computador como estratégia de ensino de vocabulário de língua
inglesa. Palimpsesto, Rio de Janeiro, v. 19, n. 34, p. 209-226, set.-dez. 2020.
SILVA, D. S. R.; PINHEIRO, R. P. A viabilidade de uso do lúdico nas aulas de língua
inglesa. Revista Sítio Novo, Palmas, v. 1, out. 2017.
SILVA, F. W. da C.; TOASSI, P. F. P. O papel dos jogos eletrônicos na aquisição da língua
inglesa. Revista do GEL, v. 17, n. 1, p. 259-283, 2020. Disponível em:
<https://revistas.gel.org.br/rg>. Acesso em: 21 abr. 2021.
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. 7. Ed. Rio de Janeiro: Editora Martins
Fontes, 2008.
VYGOTSKY, L. S. A Construção do Pensamento e da Linguagem. Trad. Paulo Bezerra. 1.
Ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2001.
ZONTA, L. M.; KEESE, H. R.; NAGAO, M. A.; PILAN, J. R. A influência dos jogos
eletrônicos para o aprendizado da língua inglesa. In: VI Jornada Científica e Tecnológica
da FATEC de Botucatu. Out. 2017, Botucatu – SP. Disponível em:
<http://www.jornacitec.fatecbt.edu.br/index.php/VIJTC/VIJTC/paper/viewFile/1036/1634 >.
Acesso em: 10 mar. 2021.

1

FORMAÇÃO DOCENTE EM CONTEXTOS DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DIANTE DA
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
ALVES, Suelma dos Reis Pereira.
¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Ceres
E-mail: suelma.guarinos@hotmail.com

Resumo:
Este artigo discute como vem sendo pensada a formação docente em contextos da Educação
Profissional e Tecnológica (EPT). Pretende-se, a partir de uma investigação bibliográfica,
apresentar o mapeamento realizado em produções científicas publicadas durante o ano de
2020 especificamente sobre o trabalho docente na pandemia, seus desafios e perspectivas.
Para tanto utilizou-se como ferramenta de busca o portal de periódicos da CAPES, no sentido
de mapear os materiais, bem como contrasta-se todo o material coletado com referências
importantes sobre trabalho docente em contextos de educação profissional para melhor
elucidar o tema. Constatou-se que a maior parte dos referenciais analisados elencam desafios
e perspectivas para o trabalho docente diante da pandemia do Covid-19, bem como propõem
metodologias e inovações para lidar com a questão aqui analisada.
Palavras-chave: Formação Docente. Educação Profissional e Tecnológica. Práticas
educativas. Práticas Formativas.
1 Introdução
A partir do ano de 2008, após a criação dos Institutos Federais, houve uma demanda
muito intensa de docentes para atuar na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Neste
contexto eclode a temática da formação docente, devido à criação de cursos para a formação
dos profissionais que atuam nos cursos de nível médio, formação inicial e continuada dos
trabalhadores. Diante dessa conjuntura emergiu a necessidade de formações pedagógicas para
atuar nas disciplinas técnicas também foi fator que intensificou tal processo.
Este debate trouxe o discurso de que quando se fala de formação do professor é
necessário superar a visão conteudista desse processo. Para além de aquisição de novos
conteúdos a formação docente representa uma maior integração das reflexões do próprio
professor sobre suas práticas pedagógicas e educativas. Nesse conjunto de saberes é que se dá
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o processo formativo, numa interação e dialogia que podem aprofundar o entendimento
político, social e cultural da prática docente em seus múltiplos aspectos.
Nesse sentido, o objetivo principal deste estudo é identificar as principais publicações
sobre o trabalho docente, realizadas durante o ano da pandemia do novo coronavírus. A partir
de um contraste entre o encontrado no portal eduCAPES, no recorte temporal de 2020,
delineia-se um estudo acerca de um período tão delicado para a educação brasileira.
De acordo com a portaria nº 343 de 17 de março de 2020, quando o MEC dispõe a
substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais enquanto durar a situação de
pandemia do COVID-19, passa-se a enxergar a necessidade latente dos meios tecnológicos
como internet, mídias digitais, celulares, smartphones, televisão, como fundamentais no
processo de ensino e aprendizagem.
Os professores vivenciaram novas formas de ensinar, novas ferramentas de avaliação e
os estudantes entenderam que precisam de organização, dedicação e planejamento para
aprender no mundo digital. A pandemia trouxe a velha discussão sobre a formação docente e
a necessidade de contemplar pontos fundamentais na construção da aprendizagem dos
professores principalmente sobre o uso das tecnologias, das metodologias ativas e da ciência,
cultura e trabalho, princípios essenciais para a formação humana integral em contextos de
EPT.
Assim faz-se essencial apresentar uma revisão de literatura que demonstre o estado da
arte sobre o tema, bem como as articulações da produção científica neste âmbito. Não basta
ver a extensão da literatura publicada, mas os sentidos teóricos das abordagens. Se a formação
docente deve se dar em uma conjuntura de práxis educativa, cabe a nós, professores e eternos
pesquisadores, refletirmos sobre como tem sido articuladas na teoria, reflexões sobre este
momento tão peculiar da educação brasileira, além de incorporarmos em nossas práticas
instruções e inovações que já foram experimentadas em outros contextos e que foram
eficientes. Reitero que esse movimento não deseja uma transposição didática, uma mera cópia
de metodologias, mas um movimento de inspiração, intuição e sensibilidade que deve
perpassar as práticas docentes e seus saberes.
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2 Metodologia
As tecnologias digitais estão em toda parte e neste momento são as principais
ferramentas de ensino unindo docente e discente. Elas estão permitindo a construção do
conhecimento ampliando as possibilidades de aprendizagem. A pandemia tem desafiado os
professores, levando-os a se adaptar, estudar, formar e manter a proximidade com os
estudantes e com a instituição de ensino, de forma remota, utilizando tecnologias digitais
disponíveis voltadas aos processos de ensino e de aprendizagem. Assim, o presente trabalho
foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica.
Para Gil (2002 p. 44), pesquisa bibliográfica "é desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos". De acordo com Gil
(1999), toda pesquisa busca uma contribuição ou uma resposta ao problema proposto. Cervo e
Bervian (1983, p. 55) escrevem que a pesquisa bibliográfica explica um problema a partir de
referenciais teóricos publicados em documentos".
Por esta afirmação é possível inferir então que, quando o pesquisador se propõe a fazer
uma pesquisa bibliográfica, está convicto que deverá, com base nessa pesquisa, explicar ou
apresentar um resultado para uma determinada situação, que será sua contribuição para a
ciência ou área de atuação.
A presente revisão bibliográfica pretende apresentar produções científicas publicadas
durante o ano de 2020 especificamente sobre o trabalho docente na pandemia, seus desafios e
perspectivas. As referências foram mapeadas no portal eduCAPES e contrastadas com
referenciais clássicos que dissertam sobre o trabalho docente em contextos de Educação
Profissional e Tecnológica. Para dialogar a fundamentação teórica abordando a formação
docente pesquisou-se em 2 livros, 1 artigo e a Lei de Criação dos IFs. Continuando os estudos
analisei 3 artigos para desenvolver a metodologia de pesquisa. Para finalizar as discussões do
presente artigo estudei 1 portaria, averiguei 1 pesquisa do Instituto Península eb 5 artigos
discutindo a pandemia e a formação docente pois eles corroboram com o foco da minha
pesquisa dialogando sobre as dificuldades e anseios dos professores neste momento tão difícil
para todos nós.
3 Resultados e Discussões
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3.1 Conceituando a Formação Docente na EPT
No documento da SETEC/MEC intitulado Políticas Públicas para a Educação
Profissional e Tecnológica (2004), é feita a defesa que “a formação de docentes da educação
profissional e tecnológica deve ser implementada de forma que esteja envolvida com o
fortalecimento do pensar crítico, criativo, com uso e entendimento da tecnologia
comprometida com o social” (p. 50).
Nesta conjuntura, cabe conhecer os grupos de docentes elencados por MOURA
(2014). Estes são os sujeitos da EPT, que estão imersos em toda a conjuntura de formação a
ser evidenciada neste artigo.
OS QUATRO GRUPOS DOS PROFISSIONAIS DA EPT

1º grupo

2º grupo

3º grupo

4º grupo:

Os profissionais não
graduados que atuam na
EP.

Os bacharéis ou
graduados em cursos
superiores de
tecnologia, mas, não
licenciados que atuam
na EP.

Os licenciados em
disciplinas da Educação
Básica que atuam na
EP.

Os que ainda vão formar.

Local de atuação
Esses professores atuam
nas organizações
privadas, incluindo o
sistema “S’ e nas ONGs.

É preciso lutar por uma
melhor formação desses
profissionais no sentido
didático-político e
pedagógico.

As maiorias desses
profissionais trabalham
nos Estados, municípios
e na União. São
engenheiros, arquitetos
etc...

Esse grupo é formado
pelos professores
licenciados em
matemática, letras,
história etc..

O que fazer para melhorar a formação docente?
Possibilidades para
É essencial que o
solucionar a
docente tenha uma
capacitação desses
formação continuada
profissionais: cursos de estabelecendo conexões
licenciatura na área da
entre as disciplinas e a
EP e a pós-graduação
formação específica
principalmente lato
profissional integrando
senso. Estágios de
trabalho, ciência
prática docente são
tecnologia e cultura.
fundamentais.

Fonte: MOURA, 2014, p. 82-90

Os futuros profissionais
que ingressaram na
formação superior da
EPT.

Solução: oferta de
licenciatura específica
para a EP destinada aos
alunos concluintes de
cursos técnicos de nível
médio, especialmente do
EMI.
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Diante da proposição acima se detecta uma contradição com o relatado, visto que a
formação universitária dos professores ainda é um enorme desafio para o Brasil. O grande
desafio das universidades é devido ao fato do estudo das disciplinas ainda ser conteudista. Os
cursos de licenciatura foram reproduzindo disciplinas aprofundando feudos epistemológicos
onde o futuro se vê imerso em um contexto educativo de reprodução de relações sociais
capitalistas que aprofundam as dicotomias entre ensino e trabalho.
Na formação de professores, Moura (2008) elenca os seguintes aspectos como
imprescindíveis na construção de saberes da docência: questões didático-político pedagógicas,
conhecimento sobre a função social da EPT, o papel do docente, as relações ensino-pesquisa e
a discussão política.
É proposto que o docente que atua na EPT compreenda e estude as especificidades
formativas para o contexto em que este profissional estiver inserido. A formação deve
habilitar as pessoas para o exercício crítico das profissões superando a dualidade histórica
entre a formação básica e a profissional. Se a formação é a chave para a melhoria não apenas
da educação, mas, para diminuir as desigualdades sociais, históricas, Moura (2014, p. 9) alerta
que
é fundamental que o professor se assuma como integrante classe trabalhadora e, a
partir desse referencial, estando munido da competência técnica em determinada
área do conhecimento de forma relacional com as demais áreas, do saber ensinar e
com o compromisso ético-político com a formação da classe trabalhadora, à qual ele
tem a consciência de pertencer, poderá efetivamente atuar em uma perspectiva
contra hegemônica. Ou dito de outra maneira, poderá contribuir para a formação de
sujeitos emancipados e autônomos e, portanto, de trabalhadores que também possam
ser dirigentes.

Assim, o profissional docente precisa ter a competência técnica, pedagógica e o
compromisso ético para transformar sua prática. Nesse horizonte essa perspectiva de
formação
[...] sugere superar o ser humano dividido historicamente 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
(CIAVATTA, 2005, p. 85).
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O professor deve atuar como um pesquisador, provocando no aluno a curiosidade e a
buscar as respostas a partir do seu próprio questionamento. Ele é um mediador, facilitador e
articulador do conhecimento e não o dono do conhecimento. Na rede federal geralmente os
docentes têm ótima formação acadêmica, boas condições de trabalho e uma carreira com
plano de carreira. Nas outras esferas não acontece o mesmo, as condições de trabalho são
precárias, os contratos são temporários, a remuneração é baixa. Moura (2014, p.98) destaca
que:
Nessa direção, compreende-se que o núcleo da formação didático- políticopedagógica deve contemplar, dentre outros aspectos: as relações entre estado,
sociedade, ciência, tecnologia, trabalho, cultura, ser humano e educação; políticas e
história da educação brasileira e, mais especificamente, a da educação profissional; a
discussão relativa à função social da educação em geral, da EP e de cada instituição
em particular; a relação entre trabalho e educação; relações entre currículo,
educação, cultura, tecnologia e sociedade; currículo integrado; organização e
planejamento da prática pedagógica na educação profissional; avaliação do processo
de ensino- aprendizagem na educação profissional; concepção de formação que se
sustente numa base humanista; concepção de docência que impregne a prática desse
profissional quando sua atuação se dá no mundo do trabalho; a profissionalização do
docente da EP: formação inicial e continuada, carreira, remuneração e condições de
trabalho; desenvolvimento local/regional que considere os aspectos sociais,
culturais, políticos e econômicos.

Seja qual for a formação (licenciatura, pós-graduação lato ou stricto sensu) deve estar
presente a área de conhecimentos específicos, a formação didático- político-pedagógica e o
diálogo entre ambos, com a sociedade e o mundo do trabalho. A pesquisa deve ser adotada
como princípio pedagógico sendo fundamental para o desenvolvimento intelectual do
professor através dela ele é capaz de criar materiais didáticos, estimular o raciocínio, a
reflexão, solução de problemas e a criatividade dos alunos para não serem apenas
reprodutores de valores neoliberais.

3.2 Análise bibliográfica sobre o Trabalho Docente na Pandemia

De acordo com a portaria nº 343 de 17 de março de 2020, o MEC dispõe a
substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais enquanto durar a situação de
pandemia do COVID-19. Neste aspecto todos os meios tecnológicos como internet, mídias
digitais, celulares, smartphones, Televisão, são fundamentais neste processo.
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Depois da portaria expedida pelo MEC, as instituições de ensino iniciaram o
planejamento adaptando o Projeto Político Pedagógico ao modelo de ensino emergencial.
Após essa adaptação iniciou algumas rápidas capacitações para que os professores
transformem as aulas presenciais em aulas online. Dessa forma os alunos não seriam
prejudicados e continuariam estudando virtualmente.
O trabalho docente tem sido desafiado diante das muitas dificuldades para se
reinventar nas aulas nesse período de pandemia. É necessário rever muitos detalhes da
formação dos docentes para que consigam lidar com mais facilidade com as novas formas de
aprender utilizando os recursos tecnológicos.
A pandemia tem nos levado à reflexão de que precisamos cada vez mais de iniciativas
de formação para que os docentes sejam preparados para trabalhar com diferentes situações de
ensino e de aprendizagem, utilizando as tecnologias e diferentes metodologias de ensino.
Abaixo trago o relato de uma professora publicada em uma revista científica expressando seus
anseios e principalmente sua força de vontade em aprender (LINK, 2020, p.9)
Nos últimos tempos fomos desafiados a mudar totalmente nossa estratégia de ensino,
saímos de aulas 100% presenciais para aulas 100% Online. Sem dúvida, essa mudança
de uma hora para outra foi impactante. O desafio foi enorme ao ponto de passar noites
pensando nas estratégias mais assertivas para atingir o objetivo, manter a motivação
dos alunos e a nossa, como docentes, frente a toda situação que está se apresentando.
Nesse período outro grande desafio foi o tempo, pois parece que estando em casa se
teria mais. Grande engano esse, pois sem dúvida foi o tempo que mais trabalhei, tinha
que pensar na aula agora Online, planejar, criar a estratégia, montar tudo na
plataforma, gravar tutoriais, montar a avaliação, atender os alunos durante o horário,
sanar as diversas dúvidas e corrigir as avaliações. O trabalho diário se estendeu
sempre, muito além das horas que tínhamos em sala de aula. Tudo isso e muito mais
caiu no nosso colo e o que inicialmente parecia complicado nos gerou um aprendizado
enorme, nos fez crescer como profissionais, como seres humanos, nos fez pensar que
somos capazes de realizar muito mais do que sempre fizemos, que quando queremos
tudo é possível, basta muita força de vontade, humildade, garra e determinação que
tudo se torna possível. Entendo que nos tornamos mais fortes para enfrentar os
próximos desafios que certamente virão.

O relato dessa professora expressa o sentimento de muitos dos docentes que atuam na
EPT. Nessa perspectiva, o grande desafio é exatamente a mediação pedagógica apoiada no
uso dessas tecnologias. Observando o relato dos professores no artigo: Resiliência na EPT: a
reinvenção dos docentes nas relações interpessoais em tempos de crise, as ferramentas mais
adotadas pelas escolas foram: Google Classroom, o aplicativo Zoom, Youtube, grupos de
Whatsapp). Continuando as análises, um dos maiores questionamentos dos professores é que
aumentaram uma demanda muito maior de tarefas, pois, tem que adaptar todo o conteúdo de
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aulas para o formato EAD, o que é muito diferente da dinâmica de sala de aula. Muitos
professores não tinham experiência com as plataformas digitais. As maiores dificuldades
estão relacionadas a questões técnicas, como o acesso à internet para os alunos e de
equipamentos de qualidade que lhes permitam mediar e acompanhar o processo de ensino e
aprendizagem de forma adequada.
Esse ponto é corroborado por Appenzeller et al. (2020) que aponta a desigualdade de
acesso dos alunos frente ao ambiente tecnológico, como um dos principais desafios no ensino
remoto. Como era de se esperar o acesso à internet e a equipamentos não foi tão expressivo
em relação aos professores.
Estamos vivenciando uma crise social e econômica e ainda em caráter de saúde física
e mental das populações, em especial as encontradas em estado de vulnerabilidade. Com o
distanciamento das pessoas, salienta-se a necessidade de promover, informar e sensibilizar a
população para a realização da prática de comportamento seguro para si e aos seus.
Entretanto, é importante ressaltar que o distanciamento social trouxe resultados negativos ao
que tange a saúde mental. Considerando que boa parte da população não estava adaptada em
permanecer em suas residências grande parte do dia, saindo deste local seguro somente para
atividades essenciais (BROOKS et al., 2020). Quero destacar mais um depoimento de uma
docente Link (2020 p.9-10.)
Ao refletir meu sentimento sobre a alteração das aulas presenciais para Online,
automaticamente lembrei-me de uma autora muito lida em minha formação
pedagógica, que defendia que a tarefa do docente é preparar motivações para
atividades num ambiente previamente organizado. O motivo pelo qual tive essa
lembrança é que no ambiente presencial o docente prepara sua aula, trabalha o que foi
elaborado, observa no aluno o que ele, de fato, “aprendeu” para si e consegue, ali
mesmo, sanar qualquer tipo de lacuna; oferecendo a autonomia para que ele
desenvolva suas capacidades dentro de um limite estipulado e acordado. Quando o
docente sai do seu ambiente previamente organizado, ele desestrutura sua maneira de
condução e causa essa mesma “desestabilidade” para o aluno. Posso afirmar que gosto
do presencial, do contato com o aluno, do olho no olho, da rotina de ir para a escola e
poder partilhar com os colegas os acontecimentos diários, mas também gosto dessa
mudança para o Online, que me faz correr atrás de coisas novas e motivar meu aluno o
tempo todo. Mesmo com a rotina da casa e da família nesse ambiente de ensino à
distância, que não é uma tarefa fácil e cansa muito mais, o que fica de lição diária é
que, como docente, nosso dever é nunca desistir do aluno, por mais difícil que isso
possa parecer. Eis a nossa missão!

A professora deixa claro em suas declarações que se sentiu desafiada e motivada a
buscar novas metodologias de ensino para ensinar os alunos. Moran (2020) coloca que, “este
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período longo de vida forçada para o digital revelou que podemos aprender e ensinar de forma
muito ativa, diversificada, personalizada, misturada”. Este autor defende que o conteúdo
precisa ser relevante, ligado à vida, trabalhado em relação estreita com atividades criativas e
empreendedoras. Isto evidencia que podemos aprender de múltiplas formas, em todos os
espaços e em tempos diferentes. Abaixo temos um quadro com as principais características do
trabalho docente.
Características do ensino na EPT durante a Pandemia
Título do Artigo

Metodologias adotadas
na pandemia

Principais desafios

O que foi feito para a
capacitação do professor
durante a pandemia?

Desafios
do
ensino
remoto na educação
profissional
e
tecnológica.

Os professores fazem uso
de ambientes virtuais de
ensino e aprendizagem .
Os
dados
coletados
demonstram que utilizam
Whatsapp (35,5%), o
correio eletrônico (email)
(23,5%) ou ainda o
Google Drive (29,4%) e
o Youtube (21,6%).

O preparo dos docentes
às novas tecnologias e
também
o
acesso
equânime, de todos os
discentes,
frente
ao
ambiente tecnológico e
os conteúdos abordados
remotamente.

A
maioria
das
instituições
(92,2%)
ofertou
cursos
de
formação
não
obrigatórios,
para
propiciar aos professores
o desenvolvimento das
competências
digitais,
quer seja em nível de
letramento
digital,
compartilhamento
de
informações, produção
de conteúdo ou ainda
segurança de rede.

Resiliência na EPT: a
reinvenção dos docentes
nas relações interpessoais
em tempos de crise

São recursos como:
Vídeo aulas; grupos no
whatsApp; reuniões em
plataformas
como
Google meet, zoom, chat,
e-mail;
entre outras
ferramentas
virtuais,
sendo que os recursos
digitais são acessados, na
maioria
dos
casos,
através daquele que antes
era visto como o vilão da
sala
de
aula,
o
smartphone, e tornou-se,
atualmente, um grande
aliado.

A
maioria
dos
professores se sente
despreparado para atuar
na Educação Online
como mostra pesquisa do
Instituto
Península
(2020a) “Em quarentena:
83% dos professores
ainda
se
sentem
despreparados
para
ensino virtual”.

Trabalhou o conceito na
prática de resiliência
tanto com os professores
como com os alunos. A
resiliência concentra-se
em
características
presentes na vida de uma
pessoa.
Quando ela
possui uma auto estima
elevada, ela sempre
acredita em seu potencial
de superação, nunca
reclama
nem
responsabiliza
outras
pessoas
pelos
seus
fracassos, sempre há uma
saída para quaisquer que
sejam os problemas.

Fonte: LINK, T. RODRIGUES, J. M. et al.
Esses dois artigos foram os que mais focaram na temática trabalhada e analisada.
Percebemos claramente que muitos professores estão com dificuldades de adaptação ao
ensino online mas a maioria demonstra vontade e interesse de aprender.
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4 Considerações finais
A EPT mobiliza saberes específicos por abranger diferentes públicos de professores e
alunos com diferentes objetivos. Para garantir a formação dos professores da EPT na
pandemia e após eles precisam ter cursos de capacitação ensinando a utilizar as tecnologias de
forma correta. O olhar não pode ser privado, temos que enxergar o todo, romper os muros que
defendem que o conhecimento seja somente no espaço escolar. Quando professor e aluno têm
os mesmos objetivos a aprendizagem acontece. As desvantagens da aula no ensino remoto
sobrepõem-se, como a falta de adaptação às tecnologias digitais, a limitação da socialização, a
falta de preparo dos professores e a dependência da internet, visto que muitos alunos não
possuem acesso a computadores com internet.
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Resumo:
O estudo ora exposto trata-se de um recorte de uma dissertação de mestrado em Ciências da
Educação, já conclusa, onde expomos os dados coletados na fase de estudo bibliográfico. Em
meio aos diversos entendimentos sobre o que é avaliação, se destaca a percepção desta como
um instrumento métrico, que acaba sendo danosa ao sistema educacional. Em meio as distintas
percepções sobre avaliação interna ou das aprendizagens, propusemos este estudo que objetiva
elencar as percepções de pesquisadores sobre as avaliações das aprendizagens, de modo que
seja possível utilizá-las no meio educativo como subsídio para a melhoria das práticas
educacionais. Trata-se de um estudo do tipo descritivo, com abordagem qualitativa, pautandose no método bibliográfico. Onde coletamos os dados de maior relevância dos autores
estudados, de modo a contemplarmos os objetivos traçados que culminaram nas seguintes
conclusões: as avaliações são instrumentos que podem auxiliar grandemente na melhoria do
sistema educacional, porém, da maneira pela qual elas são utilizadas, acabam por gerar males
ao meio educacional, sendo necessária a sua adequação aos novos paradigmas avaliativos,
defendidos e expostos por diversos pesquisadores, os quais propõem uma educação mais
efetiva, humana e menos excludente.
Palavras-chave: Avaliações das aprendizagens, percepções, alunos.

1 Introdução
Desde tempos remotos o ser humano adotou em suas práxis de vida o ato de avaliar, o
qual possibilitou à humanidade perceber as qualidades, os êxitos ou não de determinados feitos,
e assim, assegura uma continua busca por melhorias no seu viver. Todavia, a partir da Idade
Média o homem passou a utilizar tal ato avaliativo, no meio educacional, através de
instrumentos destinados à verificação da aprendizagem. De modo que ao longo do tempo a
prática avaliativa tem levantado debates em torno de sua finalidade e suas reais contribuições
para o meio educacional.
As inquietações para com as avaliações estão associadas principalmente ao seu uso
como instrumento examinador, que segundo Luckesi (2013, n.p), foi sistematizado no decorrer
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do século XVI, com o nascimento da escola moderna. Nesse período o professor assumiu
sozinho todo processo de ensino, em salas com muitos alunos, passando a utilizar as avaliações
como formas de exame, intuindo apurar o possível nível de aprendizado dos educandos. De
maneira que tal prática enraizou-se no meio educativo, subsistindo na contemporaneidade,
mesmo em meio as novas demandas socioeducativas.
Assim, a avaliação ao longo do tempo passou a ser um tema controverso na educação,
possuindo diversos significados, os quais são oriundas “da história, da trajetória e projeto
pedagógico de cada escola” (SOUZA, 2014, p. 93). Porquanto, inferimos que as percepções
sobre as avaliações são frutos de um contexto social, que em boa parte são oriundas da formação
de seus indivíduos, e em maior parte das experiências de vida destes.
Para Souza (2014), a avaliação pode servir como elemento de democratização ou como
instrumento de descriminação social e escolar, de modo que seu uso em determinada unidade
escolar estará em um polo ou em outro. Em meio a tal polarização do uso dos recursos
avaliativo, convém salientar que o seu mau uso mostra-se danoso ao aluno (FRANCO, 2017,
p.22).
Independente da forma de uso dado a avaliação, esta permanece tendo como objetivo
quantificar o nível de aprendizagem que o aluno adquiriu no sistema educativo. Tal prática
acaba transparecendo as insuficiências de aprendizagem, tipificadas pelos baixos níveis de
leitura e escrita do aluno (PEREIRA, 2018), que via de regra culminam na reprovação escolar,
que tem sido um problema crônico do sistema educativo brasileiro.
Portanto, considerando à relevância que as avaliações das aprendizagens possuem para
o âmbito educacional, e em meio as múltiplas percepções de pesquisadores e profissionais da
educação, este estudo mostra sua relevância em aponta as percepções sobre tal instrumento
avaliativo, possibilitando reflexões sobre o uso de tal instrumento no ambiente escolar, de modo
que seja possível utilizá-lo como um mecanismo de melhorias da aprendizagem do aluno.
Assim, tivemos por hipótese inicial, que as avaliações das aprendizagens usadas como
instrumentos de medida não auxiliam no aprendizado do aluno, e acaba gerando diversos males
ao educando e ao sistema educativo.
Logo, o trabalho ora exposto tem por objetivo elencar as percepções de pesquisadores
sobre as avaliações das aprendizagens, de modo que sejam possíveis utilizá-las no meio
educativo como subsídio para a melhoria das práticas educacionais.

3
2 Metodologia
O trabalho ora exposto é um estudo do tipo descritivo, quanto ao seu objetivo
(CAMPOY, 2018), com abordagem qualitativa (RICHARDSON, 2011), pautada no método
bibliográfico (GIL, 2010).
Assim, para a obtenção dos dados utilizamos livros, artigos, dissertações e teses, os
quais disponibilizaram informações “já trabalhadas por outros pesquisadores” (SEVERINO,
2007, p. 122), por meio das quais alcançamos novos conhecimentos a partir da análise, da crítica
e da interpretação destes dados oriundo dos registros de outros investigadores (ARIAS, 2006).
Assim, as fontes de dados deste estudo são constituídas por livros, artigos, teses e
dissertações. O levantamento de tais obras foi realizado por meio do Google Acadêmico, onde
utilizamos os seguintes descritores: avaliação das aprendizagens e efeitos psicológicos das
avaliações das aprendizagens.
Após a análise dos índices, sumário, prefácios, contracapa e as “orelhas” do livro,
pesquisando a existência das informações desejadas elencamos os mais propícios aos nossos
objetivos de pesquisa, sendo esta etapa caracterizada como leitura exploratória (PRODANOV;
FREITAS, 2013).
Quadro 1- Obras elencadas para fontes de dados

Ano
2013
2014
2013

2015
2014
2014
2013
2011
2014
2012
2013

Titulo
Avaliação internas e externas na educação básica:
características e possíveis articulações.
Avaliação internas no contexto das
avaliações externas:
desafios para gestão escolar.
Contexto escolar e indicadores educacionais: condições
desiguais para a efetivação de uma política de avaliação
educacional.
Avaliação da aprendizagem escolar: como os professores estão
praticando a avaliação na escola.
Avaliação da aprendizagem nos anos iniciais do ensino
fundamental: concepções docentes no ciclo de aprendizagem.
Concepções e práticas de avaliação do ensino-aprendizagem:
foco no PROEJA.
Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e preposições
Progressão continuada, supervisão escolar e avaliação externa:
implicações para a qualidade do ensino.
Atividade, ação mediada e avaliação escolar.
Avaliações externas e o trabalho de coordenadores
pedagógicos: estudo em uma rede municipal paulista.
Avaliação da aprendizagem e deficiência intelectual na
perspectiva de professores do ensino comum.

Obra
Livro
Artigo
Artigo

Artigo
Dissertação
Tese
Livro
Artigo
Artigo
Dissertação
Artigo
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Fonte: Autoria própria
Como exposto no Quadro 1, está obra usou como fonte direta de dados: dois livros, seis
artigos, duas dissertações e uma tese. Com a delimitação das obras listadas anteriormente
concluímos a fase de leitura seletiva, que consistiu na leitura mais aprofundada dos títulos, dos
subtítulos, do conteúdo das partes e dos capítulos e, por fim, culminamos na leitura analítica,
que objetivou a intelecção do texto, a apreensão do seu conteúdo, que foi submetido à análise
e à interpretação, culminando na coleta de informações que foram utilizadas neste trabalho.

3 Resultados e Discussão
Visando facilitar a exposição das principais percepções dos autores/pesquisadores,
expomos através de um quadro os entendimentos que achamos ter maior relevância para
contemplamos os objetivos estabelecidos para este estudo.
Quadro 2 – Percepções dos autores sobre avaliações das aprendizagens.

Autores



Alavarse (2013)










Percepções
Permite diagnosticar a situação de
cada turma e estudante (p.15);
Auxiliar o professor a focalizar sua
prática de modo que possa sanar as
deficiências de aprendizagem
(p.15);
Identificar as fragilidades na
aprendizagem do aluno (p.15);
Possibilita prever metas de
aprendizagem e traçar estratégias
para alcançá-las (p.15);
Analisar o valor da eficiência,
eficácia, efetividade e viabilidade
do processo de ensino promovido
pelo professor e pela escola e
subsidiado
pelo
sistema
educacional (p.15);
A avaliação adotada pelas escolas
não contemplam as atitudes,
hábitos,
competências
para
resolver situações de vida; (p.15);
As avaliações devem ser práticas
que sirvam como instrumentos de
investigação dos déficits (p.15);
A
avaliação
estimula
a
competitividade e exclusão (p.24).
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Alavarse; Machado (2014)

Pimenta (2012)

Paula e Moreira (2014)

DUARTE (2015)

 Os dados e informações obtidos
com as avaliações podem
subsidiar a elaboração de políticas
e ações educacionais (p.64);
 Devem promover uma articulação
com o trabalho pedagógico
escolar, de maneira a aprimorá-lo
(p.71).
 Podem ser úteis para um maior
aprimoramento do trabalho escolar
(p.52);
 Podem melhorar as aprendizagens
dos alunos (p.52);
 Em muitas realidades são
reduzidas
a
um
mero
procedimento
de
controle
burocrático e
administrativo
(p.67).
 Tem por predominância no meio
educacional
a
percepção
psicométrica da avaliação (p18);
 O uso da avaliação escolar como
um recurso para estabelecer ou
manter hierarquia e disciplina
(p.26);
 Alguns instrumentos e ritos de
avaliação foram criados para
classificar e não para orientar os
estudantes (p.22);
 A avaliação a tornar os estudantes
objetos da avaliação e não seus
sujeitos (p. 26).
 A avaliação da aprendizagem
escolar, obedecendo a um modelo
de sociedade autoritário (p.53);
 Por meio da avaliação a
reprovação deixa de ser um caso
excepcional para ser uma rotina
(p.53);
 Deve analisar todos os envolvidos
no
processo
de
ensinoaprendizagem (p.54);
 A avaliação deve subsidiar o
trabalho pedagógico de modo a
sanar
a
dificuldades,
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Paro (2011)




Alves e Soares (2013)



Luckesi (2013)






Valentim e Oliveira (2013)





aperfeiçoando-o constantemente
(p.54).
A avaliação é um elemento
necessário à constituição do
ensino (706);
A avaliação deve ser o alcance dos
objetivos almejado pela educação
(706);
A avaliação possibilita averiguar a
qualidade da educação (706);
A avaliação por meio de exames
ou provas, é uma das alternativas
mais pobres para se medir a
eficácia do ensino (p. 709).
A avaliação contribui com a
discriminados de gênero entre os
alunos na escola, tendo em vista eu
os alunos, em geral, têm
desempenho
melhor
em
matemática, e as alunas se saem
bem melhor em leitura (p. 184).
Instrumento arcaico instituído nos
séculos XVI e XVII, e utilizado no
sistema atual de ensino (n.p);
Resume-se em sua maioria em
classificar por meio de uma nota,
culminando na aprovação ou
desaprovação do educando (n.p);
Avaliação mal elaborada pode
levar
a
repetência
e
consequentemente na evasão
(n.p);
Causam diversas consequências
psicológicas
(personalidades
submissas), pedagógicas (foca nas
avaliações),
sociologicamente
(objeto de seletividade) (n.p).
Serve como elemento de exclusão
para com os alunos com
deficiência (p.831);
Não propicia à inclusão (p.831);
Não auxiliam na proposição de
novas estratégias de ensino
(p.860).
Pauta-se
na
ênfase
na
memorização e na repetição.
(p.16);

7
Leal (2014)

Lara (2014)

 Julga e classificava o aluno (p.16);
 Aliena a relação pedagógica
professor-aluno e o ensinoaprendizagem (p.17);
 Serve como arma de controle de
comportamento (p.17).
 Possuem diversos significados, os
quais estão interligados aos
contextos políticos, econômicos e
sociais (p.17);
 É utilizada como instrumento de
poder
e
estratégia
de
governo(p.17);
 É objeto de muitos estudos e
pesquisas acadêmicas com o
propósito de melhorar ou
transformar as práticas avaliativas
(p.17);
 O insucesso nas avaliações
geralmente
culminam
na
repetência (p.26).

Fonte: Autoria própria
A partir dos dados expostos no Quadro 2, organizarmos os seguintes argumentos
inerentes às avaliações das aprendizagens: a avaliação das aprendizagens são instrumentos
datados do séculos XVI e XVII, sendo ainda utilizados pelas instituições de ensino com a
mesma finalidade pelas quais foram instituídas (LUCKESI, 2013).
Assim, as avaliações passaram a ser realizadas pelos professores no contexto de sala de
aula como um elemento pedagógico (ALAVARSE, 2013), com a finalidade de julgar e
classificava o aluno, sem cumprir suas funções didáticas, onde neste processo estimula a mera
repetição para o alcance da memorização mecânica que será aferida através de instrumentos
como prova ou teste (Leal, 2014).
De modo que as avaliações vêm sendo utilizadas como um instrumento psicométrico, e
isto, é preocupante, pois, como expressa Paula e Moreira (2014), por vezes, todo o processo
avaliativo resume-se ao uso de provas e testes, os quais são utilizados como recurso para
estabelecer ou manter hierarquia e disciplina, constituindo-se em um mero procedimento de
controle burocrático e administrativo (PIMENTA, 2012), sendo estas ações típicas de um
modelo de sociedade autoritária (DUARTE, 2015).
Para Valentim e Oliveira (2013), o modo pelo qual as avaliações são aplicadas, fazem
destes instrumentos elementos de exclusão para com os alunos, intensificando-se quando
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aplicadas aos discentes com deficiência, assim, se distanciando das inclusões almejadas pela
educação atual.
Podemos detectar que o modo pelos quais as avaliações vêm sendo usadas, propiciam
altos índices de reprovação escolar, as quais deveriam ser casos excepcionais, porém, são fatos
pontuais no dia a dia da escola, pois, são resultados do uso exclusivo da avaliação como
instrumento quantificador da aprendizagem do aluno, que por consequência culmina na evasão
escolar (LARA, 2014).
Além da reprovação e evasão escolar, que no entendimento de Luckesi (2013), é fruto
do mau uso da avaliação, esta insuficiência na aplicação dos meios avaliativos gera
consequências psicológicas (personalidades submissas), pedagógicas (foca nas avaliações) e
sociais (objeto de seletividade). Soma-se aos problemas anteriores a discriminação de gênero,
apontada por Alves e Soares (2013), pois, via de regra os alunos, em geral, têm desempenho
melhor em matemática, e as alunas se saem bem melhor em leitura.
Em meio, a percepção hegemônica supracitada sobre as avaliações, percebe-se aflorar
novos entendimentos que vêm sendo disseminados nos meios acadêmicos, os quais intuem
alcançarem às práticas dos professores no dia a dia das unidades de ensino. Estes novos
significados sobre a avaliação estão interligados e relacionados a diferentes contextos políticos,
econômicos e sociais. Assim, tais percepções são frutos de muitos estudos e pesquisas
acadêmicas com o propósito de melhorar e transformar as práticas avaliativas (LARA, 2014).
De modo que nos novos paradigmas avaliativos, os dados oriundos das aplicações das
avaliações, segundo Alavarse e Machado (2014), passam a subsidiarem a elaboração de
políticas e ações educacionais, bem como possibilita a articulação do trabalho pedagógico de
modo a aprimorá-lo.
Por conseguinte, nestes novos paradigmas serão analisados todos os sujeitos envoltos
no processo de ensino-aprendizagem, por meio da qual será realizado um diagnóstico global do
processo vivido (DUARTE, 2015), que possibilitará identificar as fragilidades na aprendizagem
do aluno, a partir do qual serão realizadas ações por parte da instituição escolar, visando
auxiliarem os alunos a progredirem no desenvolvimento de suas habilidades e competências
(ALAVARSE, 2013).
De modo que o aprimoramento do trabalho escolar (PIMENTA, 2012), levará ao uso
das avaliações como elementos que possibilitem a transformação da realidade social. Assim,
nestes novos paradigmas, provas, produções de textos, seminários, entrevistas, entre outros,
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devem colaborar para apontar o quanto os alunos avançaram, e neste processo serão
contempladas as atitudes, hábitos e competências para resolver situações de vida (ALAVARSE,
2013), que contribuirá para a formação do cidadão como exposto na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional.

4 Considerações Finais
Por meio do trabalho ora exposto foi possível elencarmos algumas percepções de
pesquisadores sobre as avaliações das aprendizagens, e detectarmos como estas podem ser no
meio educativo um elemento que proporcione a melhoria das práticas educacionais.
Evidenciou-se, que na prática diária das instituições as avaliações são utilizadas como
mero instrumento de medida, onde se classifica o possível desempenho do aluno. Assim, o ato
avaliativo adotado nas escolas podem ter interferências oriundas dos sintomas psicológicos
decorrentes do mau uso dos instrumentos avaliativos. Além, do mais a avaliação não analisa
todo sistema educativo, limitando-se apenas aos alunos, o que faz destes os únicos responsáveis
pelos baixos rendimentos escolares.
Portanto, faz-se necessário que as avaliações deixem de ser utilizadas como
instrumentos de punição, e passem a serem aplicadas como mecanismos de intervenções. De
maneira que nos novos paradigmas avaliativos será possível alcançar os objetivos educacionais,
promovendo inserção escolar dos alunos com déficits de aprendizagem, bem como amenizar as
igualdades sociais. Pois, como expressa Paro (2011), a avaliação por meio de exames ou provas,
é uma das alternativas mais pobres para se medir a eficácia do ensino.
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Resumo:
O presente trabalho trata do relato de experiência de uma estudante do Curso de Licenciatura
em Química da Universidade Federal de Roraima, que foi participante do Programa
Residência Pedagógica (PRP) em duas Escolas Públicas da cidade de Boa Vista-RR, onde
têm por objetivo principal utilizar didaticamente metodologias de ensino de química para
alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio, tais como: aplicação de aulas práticas, realização e
acompanhamento de projetos e aplicação de aulas de reforço em horários opostos. Com o
início da pandemia causada pelo Covid-19, a metodologia passou a ser à utilização de meios
tecnológicos (vídeos, salas virtuais, etc) para ensinos á distância. Os alunos tinham as aulas
assícronas e aulas sícronas, com o objetivo de fortalecer o aprendizado e também tirar as
possíveus dúvidas das atividades. As aulas eram sempre conciliadas a química com os
assuntos da física. O Programa Residência Pedagógica contribuiu para o aperfeiçoamento da
formação acadêmica, evidenciando a importância de o discente diversificar as práticas
pedagógicas e a capacidade de elucidar temas propostos em sala de aula. A experiência
vivenciada permitiu conhecer a eficácia dos eventos realizados na escola e das aulas práticas e
também seu papel importante com o conhecimento compartilhado.

Palavras-chave: Ensino de Química. Interdisciplinaridade. Aulas Práticas. Educação à
distância. Estágio.

1 Introdução
O aprendizado da Química requer um grande número de informações, fórmulas,
números e conceitos. Ensinar Química se mostra cada vez mais desafiador, a Base Nacional
Comum Curricular (BRASIL, 2021) recomenda que seja necessário fazer com que os alunos
exercitem a curiosidade intelectual e recorra à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica etc (VOIGT, 2019)”.
O presente relato trata a experiência obtida na Residência Pedagógica, através dos
programas de concessão 88887.280731/2018-00 UFRR- MULTIDISCIPLINAR (Física e
Química) que teve vigência no período de 01/03/2019 à 31/01/2020 e concessão
88887.514790/2020-00

(Migrado

-

EB)

do

Edital:

PROGRAMA

RESIDÊNCIA

PEDAGÓGICA 2020 do Projeto: UFRR - Física, Química – 13704 com início da vigência
em 01/10/2020 e término da vigência previsto para 31/03/2022. A participação no primeiro
programa de Residência Pedagógica se deu nas Escolas Estadual Profª Ana Libória sob a
supervisão da professora Maria Meides da Silva Lucena Leitão. A participação no programa
atual foi realizada na Escola Estadual Tancredo Neves sob a supervisão da professora Vanici
Pereira Martins Barreto. Neste relato será abordado o desenvolvimento da experiência
adquirida em ambos os Programas Residência Pedagógica, onde são relatados assuntos de
química tanto na disciplina de química como na disciplina de física (interdisciplinar).
2 Metodologia

Nessa seção será abordada a metodologia utilizadano âmbito das escolas estaduais:
Escola Estadual Profª Ana Libória e Escola Estadual Tancredo Neves, no período de 20192021.
2.1 Metodologia utilizada na escola Estadual Ana Libória
A metodologia utilizada na Escola Estadual Ana Líbória foi: aulas teóricas dialogadas,
aulas demonstrativas e aulas práticas. Os assuntos que foram abordados foram: cáculo
estequiométrico, apresentação das normas de segurança e vidrarias, experimentos de
combustão, termoquímica, camada de ozônio, efeito estufa, aquecimento global e fatores que
influenciam na velocidade de uma reação, entre outros. Os meios de avaliação foram:
trabalhos, provas, participação e exercícios avaliativos.
Na figura 1 mostra o que os alunos fizeram com as orientações dos residentes e da
preceptora, na figura 1 (A), os estudantes estão apresentando o projeto de Recursos Naturais
com fotos e maquetes, na figura 1 (B), os alunos estão apresentando maquete sobre camada de
1

ozônio, efeito estufa e aquecimento global e na figura 1 (C) estão apresentando com a
utilização de lixos recicláveis algumas exposições de brinquedos lúdicos. Ao cabo das
apresentações, os residentes auxiliaram os alunos na preparação de suas apresentações para o
dia da culminância do projeto.
Figura 1 - Culminância dos projetos: A) alunos apresentando projeto de Recursos Naturais;
B) alunos apresentando maquete sobre camada de ozônio, efeito estufa e aquecimento global;
C) exposição de brinquedos lúdicos com lixos recicláveis.

Fonte: Autor (2021).
Na figura 2 (A; B; C), os alunos estão realizando seminários sobre alguns elementos
da tabela periódica, onde os mesmos explicam de forma contextualizada e técnica cada
elemento químico escolhido. Abaixo figuras registradas deste dia.
Figura 2 – Apresentações de seminários: A) Residente montando a tabela periódica; B)
Residentes montando a tabela periódica; C) Alunos ao término das apresentações.

Fonte: Autor (2021).

2.2 Metodologia utilizada na escola Estadual Tancredo Neves
A metodolgia utilizada na Escola Estadual Tancredo Neves foi por meio de ensino
2

à distância (EAD). Foram aplicadas aulas práticas, com os seguintes assuntos:
termoquímica, teoria cinética dos gases e reações químicas, utilizando-se de aplicativos
google meet e classroom, you tube e gravação. Os meios de avaliação foram: trabalhos e
exercícios avaliativos.
Durante as reuniões que ocorreram, a distribuição de alguns alunos residentes
(química) ficou sob a supervisão da professora Vanici. Logo após, os residentes de
Licenciatura em Física aplicariam aulas de física, e os residentes de Licenciatura em
Química ficariam responsáveis pela interdisciplinaridade da química dentro dos
conteúdos abordados na disciplina de física que seriam aplicados nas aulas. Nas
representações abaixo da figura 3 (A) registra o encontro via google meet com os alunos
da 2º série do ensino médio, apresentação aos alunos e análise de assunto abordado. Já
na figura 3 (B) Registra um dos encontros entre os residentes e a preceptora.

Figura 3 – Encontro via google meet: A) Apresentação aos alunos e análise de assunto
abordado; B) encontros entre os residentes e a preceptora para dividir as turmas
trabalhadas.

Fonte: autor (2021).
Todas as aulas foram aplicadas de forma remotas (EAD), devido à pandemia
(COVID-19). Esse modelo de ensino foi desafiador e muito importante para a formação
acadêmica, pois possibilitou um novo conhecimento em relação ao ensino por meio
tecnológico.
As aulas aplicadas foram por experimentação, onde o aluno acompanhava como
uma aula assíncrona. O experimento aplicado foi filmado (vídeo) e explicado pelas
acadêmicas: Ellen Caroline Silva Lima, Neyla Raquel dos Santos e Vanessa Batista da
Silva e enviados á professora preceptora para análise e posteriormente os alunos do
2ºano do Ensino Médio teriam contato com o experimento.
3

O experimento realizado trouxe interdisciplinaridade entre Química e Física,
através dos seguintes temas: Termodinâmica, Teoria cinética dos gases e Reações
Químicas. Os materiais e reagentes utilizados para a produção do experimento são:
garrafa pet, bolinhas de alumínio feitas com papel alumínio, soda cáustica (hidróxido de
sódio) e água. Preparou-se uma solução de hidróxido de sódio, armazenando na garrafa.
Em seguida colocaram-se na garrafa, as bolinhas de alumínio como mostra na figura 5
(C), fechando a garrafa com uma tampa. Observou-se a reação, com formação de gás e
aumento de temperatura do sistema (reação exotérmica). Na figura 4 (D) representa
como aconteceu a liberação do gás produzido, que foi o suficiente para expandir a
garrafa, fazendo com que sua parede se rompesse, produzindo ondas sonoras, dando a
impressão de explosão. Nas figuras 4 (A; B), as residentes aplicam uma aula teórica para
a explicação do experimento. Este experimento foi gravado e enviado aos alunos, de
forma assíncrona. Abaixo, registro do experimento realizado.
Figura 4 – Aula experimental e teórica: A) As residentes se apresentam e iniciam a aula
teórica por gravação de vídeo; B) A residente explica a reação química envolvida no
experimento.

Fonte: autora (2021).
3 Resultados e discussão

O Programa de Residência Pedagógica (PRP), iniciado desde 2018, demonstraram de
forma clara e evidente resultados excelentes e significativos para a melhoria do ensino da
química na prática e do ensino á distância com interdisciplinaridade com a física. Além disso,
a contribuição do PRP aproximou as experiências de formação inicial e continuada, atribuindo
peso equivalente às aprendizagens que obtemos na universidade, proporcionando uma
oportunidade de colocar em prática tudo o que aprendemos no curso de licenciatura em
química.
4

A realização do ensino prático correlacionando com o ensino teórico, objetivou-se
com êxito tanto nas aulas aplicadas presencialmente como em aulas á distância, os alunos
obtiveram um desempenho maior em relação a compreensão dos assuntos abordados.
A participação e a realização do projeto de intervenção pedagógica foram importantes
no conhecimento compartilhado e no conhecimento abordado por meio de métodos de
investigação. Os resultados esperados foram alcançados, pois se obteve grande participação
dos alunos, tanto em questionamentos quanto a questão prática dos experimentos.
4 Conclusão
A carga horária obtida com nas duas participações dentro do Programa de Residência
Pedagógica, teve um total de 414 horas de atividades realizadas, sendo que 276 horas foram
para a Escola Estadual Ana Libória e 138 horas para a Escola Estadual Tancredo Neves. A
participação no PRP foi muito importante para a melhoria dos meus conhecimentos na
docência, além de me proporcionar maior contato com os alunos que possivelmente eu só
teria no fim do curso.
A realização do Programa de Residência Pedagógica inferiu-se que conhecer o
ambiente e a realidade escolar é fundamental para a formação do professor. O contato com a
rotina das professoras (preceptoras) foi bastante proveitoso e correspondeu às expectativas
tanto em meio presencial como em remoto. As escolas: Escola Estadual Ana Libória e Escola
Estadual Tancredo Neves junto com a Universidade Federal de Roraima forneceram apoio
para a viabilização do programa, seja por meio de suas infraestruturas e recursos humanos.
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Resumo:
Com a participação no PIBID, viu-se
viu se a oportunidade de levar, às salas de aulas, questões
relacionadas à origem dos elementos químicos, com a intenção de despertar o interesse dos
alunos sobre o assunto e também facilitar a associação dos elementos ao seu cotidiano,
visando desmistificar a tabela periódica, tudo isso desenvolvido em um ambiente virtual,
considerando-se
se o formato das atividades escolares utilizado no momento. À vista disso,
foram realizadas duas ações com o intuito de facilitar o aprendizado sobre a origem dos
elementos químicos por meio do entretenimento. Vislumbrando o uso de linguagem do
cotidiano, a primeira ação trouxe, no formato de vídeo curto (de até três minutos), as
principais ideias sobre o assunto, como a estrutura atômica e os fenômenos
fenômenos de astroquímica
envolvidos no processo. Enquanto, a segunda ação optou por testar tais conhecimentos
recém-adquiridos
adquiridos recorrendo a um quiz desenvolvido na plataforma “Kahoot” em que,
além de contar pontos pela resposta correta, verifica a fixação do cconteúdo ao contar
pontos pelo tempo da resposta, formando um pódio com as pontuações dos alunos ao fim
do jogo. Devido à forma de ensino adotado em virtude da pandemia causada pelo COVID
COVID19, as duas ações de aprendizado foram apresentadas e colocadas em pr
prática em um
encontro realizado de forma virtual pelo “Google Meet”, sendo que, toda a didática foi
conduzida pelos participantes do PIBID e orientada por professor supervisor do programa.
Após assistirem os vídeos, um link do aplicativo “Kahoot” foi disponibilizado aos aalunos de forma estratégica, a quantidade de vezes que cada aluno poderia entrar no link e fazer o
desafio era livre. Levando em consideração tais métodos adotados, notou
notou-se um interesse

por parte dos alunos em virtude do conteúdo trazido,
trazido ao despertar sua curiosidade e partir
para um melhor entendimento.
entendimento De forma simples e bastante interativa, apresentando bons
resultados nas respostas obtidas na plataforma “Kahoot”, foi percebido que, com materiais
básicos, não muito formais,
formais é possível obter uma boa relação de ensino
ensino-aprendizagem,
além de proporcionar a obtenção de resultados em sala de aula.

Palavras-chave: Jogo. Entretenimento. Vídeos. Origem
Origem de Elementos Químicos. Não
Presencial.

ENSINO REMOTO NA ALFABETIZAÇÃO
RIBEIRO, Marília C.G.;1 CANUTO, Monica2

RESUMO
A Residência Pedagógica é um programa de suma importância para a formação
profissional, é o momento em que se oportuniza um contato do futuro educador com a
realidade escolar e o compartilhamento de experiências e aprendizados. Assim sendo, o
presente relato de experiência se tornou viável a partir da utilização de metodologia
descritiva, tendo em vista todo contexto do cenário pandêmico em que a educação teve a
necessidade de reinventar a prática pedagógica com objetivo de dar continuidade ao ensino
proposto para o ano letivo, apresentando onde, quando e como ocorreu a experiência,
contextualizando com o referencial teórico. Este relato tem como objetivo apresentar as
experiências de participação no programa de residência pedagógica bem como os
principais aprendizados. Foi realizado na Escola Municipal Doutor Natal Gonçalves de
Araújo em Pires do Rio – GO. Buscamos também analisar o uso das tecnologias no ensino
remoto e como elas tem sido fundamentais para que o ensino tenha continuidade. Os
resultados obtidos demonstram a importância de uma formação sólida do professor e de
seu envolvimento no processo de ensino e aprendizagem, diante de um cenário tão atípico
em que ele é levado a se reinventar para que seus alunos possam participar e aprender.
Indica também a não aprendizagem dos alunos por não ter tido a garantia de todas as
condições para que isso ocorresse.

Palavras Chaves: Alfabetização; Ensino Remoto; Residência Pedagógica.

1.INTRODUÇÃO

O momento que vivemos, provocado em especial pela pandemia que obrigou o
fechamento das escolas, nos coloca numa posição de reinvenção do nosso fazer
pedagógico. De repente o contato olho a olho do professor com as crianças foi substituído
pelo uso do celular, considerando a realidade social e econômica dos nossos alunos, este
tem sido praticamente o único recurso que temos para que o ensino ocorra de maneira
remota. Como ensinar crianças em fase de alfabetização à distância?
Alfabetizar vai além de ensinar o nome das letras, e ensinar como elas são escritas,
1
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Stforni (2016) diz que o processo de aprendizagem só faz sentido para o aprendiz quando
criado uma finalidade social.
Neste relato, demostraremos como os conteúdos e as atividades foram
desenvolvidas a partir de uma abordagem em que o aluno e estimulado a inteirar-se de uma
nova forma de aprendizagem, é apresentado à diagnose da escola durante a pandemia,
incluindo a relação escola/aluno e família, o processo de ensino aprendizagem, os recursos
para área de formação do residente, o acompanhamento das aulas pelo aplicativo e por fim
as considerações finais relatando a experiência com esse novo modelo de residência
pedagógica.
Como o uso das tecnologias se faz presente nesse novo modelo de ensino traz
consigo novas formas de ensinar e aprender. De certa forma propicia movimentos tanto por
parte dos professores, que precisam aprender como ensinar à distância, com apenas dois
recursos: o celular e as atividades impressas que são enviadas para a casa do estudante,
quanto por parte dos alunos que se veem obrigados a estudar sozinhos.
Porfirio (2020) destaca que “A tecnologia se tornou fundamental instrumento para a
continuidade da aprendizagem, sendo um meio para o fazer pedagógico conectando
pessoas, aproxima distâncias, possibilita interação mantendo os saberes. (Porfírio, 2020
p.19).
Os professores tem se empenhado em manter o ensino remoto, mesmo que toda a
escassez de recursos e considerando a realidade social das crianças, que em sua grande
maioria não tem acesso à internet e nem a presença dos pais acompanhando o processo de
aprendizagem.
Conforme Malavé (2020 p. 14):

A educação sofreu bastante com os reflexos da pandemia, sendo necessário a
busca de orientações e implementação de medidas que supram o ensino
presencial dando continuidade ao processo de aprendizagem, apesar de que é
notado dificuldades quanto ao desenvolvimento da aula.

O Programa da Residência Pedagógica – Subprojeto Alfabetização teve início no
mês de outubro do ano de 2020, num momento em que as escolas fecharam as portas, em
decorrência de uma pandemia do novo Corona vírus, portanto o ensino ocorreu de forma
remota. Neste sentido buscaremos relatar como tudo isso aconteceu, os aprendizados, as
dificuldades e a realidade da sala de alfabetização em tempos de ensino remoto.
A escola na qual estamos realizando a residência pedagogia é a escola Municipal

Dr Natal Gonçalves de Araújo, situada na Rua Benedito Alves Cardoso n° 33 no Setor
Industrial, Pires do Rio- GO. Ela atente alunos no turno matutino e vespertino, onde estão
atualmente matriculados 254 alunos, ofertando turmas de pré-escola e anos iniciais do
ensino fundamental. Tem como atual gestora Cinara Cristina de Oliveira.
A professora Vanessa Muriellen e formada em licenciatura em Pedagogia desde
2012 na UEG Pires do Rio, além de possuir outras pós-graduações e cursos. Em 2021
iniciamos as observações também na turma de alfabetização, no 1° ano A, devido a
quantidade de alunos a turma foi dividida, com 25 alunos, com duas alunas surdas, onde
com essas alunas é feito um trabalho pedagógico diferenciado que atenda suas
necessidades e um aprendizado significativo.

2. METODOLOGIA

Este trabalho é um relato de experiência que traz dados qualitativos sobre o ensino
remoto, ocorrido em uma turma de alfabetização. Os dados foram coletados através da
análise documental, buscamos através do Projeto Político Pedagógico – PPP (2019)
conhecer um pouco da realidade desta instituição, sua missão, o trabalho docente, a
estrutura física e pedagógica da escola.
As observações ocorreram através da nossa inserção no grupo de WhatsApp da
turma de alfabetização, grupo formado pela professora preceptora, bolsistas da residência e
alunos de alfabetização. Nosso olhar esteve voltado às participações tanto dos alunos
quanto dos pais no grupo e como a professora direcionava o ensino.

2. Resultados e Discussão

O contato inicial com a direção da escola e a professora preceptora nos mostrou que
o ensino remoto está sendo conduzido da seguinte maneira: as professoras enviam
atividades impressas aos alunos em dois dias da semana e são devolvidas pelos pais na
semana seguinte ao retirar as novas atividades. Por questões sociais e econômicas não é
possível ofertar aulas online e para tentar amenizar mais esse prejuízo os professores
gravam vídeos explicando como os alunos devem realizar as atividades, estimulando que

eles façam e tirem suas dúvidas. Esses vídeos são compartilhados no grupo de WhatsApp
da turma, mas nem sempre os alunos e os pais assistem aos vídeos ou dão a devolutiva.
Após o contato inicial com a professora preceptora através de uma reunião
conduzida pela professora orientadora, fomos adicionadas no grupo do WhatsApp da sala
de alfabetização para que pudéssemos acompanhar, observar e interagir com os alunos.
A professora envia todos os conteúdos através do grupo, vídeos do youtube, vídeos
gravados por ela explicando como a semana será conduzida, quais atividades terão que ser
feitas, sempre solicitando devolutiva dos pais e dos alunos no grupo porem, sem muito
êxito. O único momento que percebemos uma maior interação das crianças e tivemos o
privilégio de participar, foi quando ela postou a historinha “O Sanduiche de Maricota” e
pediu para que fosse enviado áudio contando o que mais gostava em um sanduiche.
Através das observações foi possível entender como os conteúdos das aulas eram
apresentados aos alunos, sempre colocava um vídeo do Youtube, com a temática da aula,
vídeo gravado por ela mesma com a explicação dos conteúdos e atividades referentes,
depois outro vídeo com a explicação das atividades propostas. A participação dos alunos
dessa turma é precária e não é possível perceber o alcance real dos objetivos, nem se as
crianças estão realmente estão assistindo os conteúdos e aprendendo, pois os pais não
acompanham o processo.
Uma questão importante a ser destacada é que nesta turma há duas alunas surdas
matriculadas. Para elas há uma forma diferente na elaboração das atividades, os vídeos que
são gravados para a turma e repassados pela instrutora de surdos que traduz os vídeos em
Libras para que essas alunas sejam incluídas no processo de ensino aprendizagem.
Importante destacar que o acompanhamento das alunas surdas ocorre através de um projeto
de extensão do IFGoiano Campus Urutaí e da UEG Campus Pires do Rio.
Como o programa da Residência Pedagógica teve início no mês de outubro nós
tivemos a oportunidade de observar duas turmas distintas de alfabetização. No ano letivo
de 2021 tivemos a oportunidade de participar e auxiliar no seu planejamento bimestral e da
primeira semana de aula. A sala tem 25 alunos matriculados, dentre eles duas alunas
surdas, e diferente da turma anterior essa é bem mais participativa no grupo da escola, os
pais bem mais comprometidos a enviar as atividades solicitadas pela professora no grupo.
Algumas das atividades sugeridas por nós residentes já foram utilizadas pela
professora durante suas aulas, uma das atividades foi a preparação de uma massa de
modelar caseira.

Outro momento importante foi a preparação de uma receita de bolo, onde seria
introduzida a família do B, na oportunidade fomos convidadas pela professora Vanessa
para fazer parte desse momento, nesse dia as alunas surdas também estavam na sala
acompanhadas de uma professora interprete, mas quem fez toda interpretação de Libras
durante a filmagem foi a professora orientadora, que tem o projeto de extensão de ensino
de Libras para as alunas surdas.
Durante todo o tempo em que estivemos inseridas no grupo da turma, foi possível
perceber a insistência da professora quanto a questão de interagir no grupo do WhatsApp,
quanto ao interesse e participação das crianças, que muitas vezes não obteve sucesso, pois
especificamente na turma de 2020 em questão os pais não conseguiram acompanhar e
auxiliar na execução das atividades de seus filhos.
Através das observações e do contato direto com a professora percebemos que ela
tem se empenhado ao máximo para conduzir este novo modelo de ensino, se adequando às
novas metodologias, com intuito de atingir um maior número de alunos, apesar de todas
dificuldades apresentadas.
Nessa nova turma de 2021 o respaldo por parte dos pais é bem maior, percebe-se
uma grande preocupação em dar uma devolutiva das atividades proposta pela professora.
Fica evidente que a participação dos pais é fundamental nesse processo de aprendizagem
da leitura e escrita, o apoio familiar nesse momento onde a falta de contato com o
professor dificulta toda a aquisição da leitura e da escrita.
A partir das observações feitas através do grupo de WhatsApp, percebemos a
dificuldade da maioria dos alunos em relação à execução das atividades propostas. Em boa
parte das atividades feitas percebemos que os pais ou irmãos mais velhos é que realizam,
numa tentativa de mostrar que os alunos estão aprendendo.
Essa situação é bem preocupante porque nos indica que o aprendizado das crianças
está comprometido por não ter tido acesso às condições necessárias para que isto ocorresse.
Sabemos que a falta de autonomia dos alunos em período de alfabetização porque ainda
necessitam muito do contato direto com o professor e também a impossibilidade dos pais,
por diversos motivos, de acompanhar seus filhos impactam diretamente em não aprender.

4. Considerações Finais

O presente estudo teve como objetivo apresentar as experiências de participação no
programa de residência pedagógica bem como os principais aprendizados. É importante
destacar que durante toda a vivência no programa residência pedagógica na alfabetização,
houve um excelente aproveitamento mesmo numa situação tão inusitada, por ter sido de
maneira remota e não tendo o contato com o ensino presencial. Mas no contexto atual, de
pandemia em que a pratica pedagógica necessitou de adaptações para continuidade do
ensino, onde os professores tiveram que se reinventar, se apresentou um novo cenário na
ação de ensinar e aprender.
A experiência mesmo que adquirida de uma forma diferente só valida a perspectiva
e expectativa do exercício da docência. Acreditamos ser fundamental que os futuros
professores percebam o quão é necessária sua atuação de maneira consciente, de
compreender o seu inacabamento (FREIRE, 1996) e desta forma continuar estudando
sempre para ser instrumento de construção de uma educação de qualidade que se espera.
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Resumo:
O presente relato objetiva descrever as experiências iniciais da formação remota do núcleo de
Alfabetização do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) da
Faculdade de Educação (Faced), campus Manaus da Universidade Federal do Amazonas
(UFAM). A experiência descrita reforça os desafios vivenciados pelos “Pibidianos” a partir da
interação com tecnologias digitais para permanência do processo formativo em detrimento da
pandemia do Coronavírus (SARS-CoV-2), que gerou a suspensão de atividades educacionais
presenciais a fim de controlar o avanço da nova doença. Sendo assim, o texto pauta-se nos
princípios metodológicos de um relato de experiência que percorre os (des)caminhos traçados
por estudantes e coordenadores do núcleo supracitado. Logo, conclui-se que as atividades de
formação organizadas no núcleo de Alfabetização Manaus têm contribuído para o
planejamento, reflexão e engajamento dos “Pibidianos” frente aos desafios da atuação remota
junto as escolas-campo do projeto.
Palavras-chave: Pibid. Formação de Professores. Ensino Remoto.
1 Introdução
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) visa inserir os
discentes dos cursos de licenciatura no cotidiano das escolas públicas de educação básica,
permitindo que (re)conheçam as diferentes realidades educacionais com o auxílio e supervisão
de professores da rede pública e dos professores da Instituição de Ensino Superior (IES).
O Pibid Alfabetização Manaus está atrelado ao curso de Pedagogia da Faculdade de
Educação (Faced) da Universidade Federal do Amazonas. O núcleo faz parte das áreas
prioritárias definidas pelo Ministério da Educação (MEC), possuindo dois coordenadores de
área, três professoras-supervisoras, vinte e quatro estudantes-bolsistas e um estudantevoluntário.
Os núcleos de Alfabetização, conforme as normativas do Pibid, devem sistematizar suas
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ações a partir dos princípios, objetivos e diretrizes dispostos na Política Nacional de
Alfabetização, instituída pelo Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019, assegurando o
desenvolvimento de práticas pedagógicas relacionadas à alfabetização, à literacia e à
numeracia. Além disso, as normativas afirmam que tais práticas pedagógicas devem ser
realizadas em turmas da Educação Infantil, do 1ª ao 2º ano do Ensino Fundamental I, ou do
primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
As escolas-campo que compõe nosso núcleo correspondem as três opções de trabalho
que as normativas se referem. Sendo assim, nossos Pibidianos atuam no CMEI Maria Clara
Machado (Educação Infantil) e na Escola Municipal Professora Ignês de Vasconcelos Dias
(Ensino Fundamental I e EJA Especial), permitindo que diferentes ações possam ser
vivenciadas pelos bolsistas e voluntários sob orientação das professoras-supervisoras.
As atividades do núcleo iniciaram em novembro de 2020, conforme calendário indicado
pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e, após o
processo seletivo e ambientação dos estudantes e supervisoras, elaborou-se um cronograma de
atividades mensais, a priori de cunho formativo, tendo em vista o encerramento do ano letivo
remoto nas escolas-campo.
As formações pedagógicas estão sendo planejadas mensalmente e realizadas
remotamente por meio do Google Meet, recurso disponível no Google for Education que tem
contribuído para a continuidade das atividades acadêmicas e laborais da UFAM. As temáticas
das formações são escolhidas conforme a proposta do projeto de alfabetização, assim como das
demandas que compõe o trabalho docente remoto.
Por sua vez, o ensino remoto tem exigido um exercício de ressignificação das formas de
pensar e fazer educação, em especial, pela necessária relação entre professores e alunos com as
tecnologias digitais (TD), uma vez que as aulas e atividades educacionais presenciais foram
suspensas, emergindo um novo jeito de trabalho pedagógico, dessa vez, por meio das telas
(NEGRÃO; MORHY, 2020).
Este relato tem o objetivo de descrever as experiências e temáticas de formação remota
do núcleo de Alfabetização do Pibid do curso de Pedagogia da UFAM. De modo que sua
importância se justifica ao contribuir com a organização e planejamento de outros núcleos que
vivenciam situações similares em todo território nacional. Assim, o texto se apresenta como um
convite à reflexão sobre o trabalho pedagógico por meio das telas, elucidando as atividades
formativas que compõe o Pibid e seus respectivos atores.
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2 Metodologia
O presente texto enquadra-se no escopo de relato de experiência com abordagem críticoreflexiva sobre as atividades de formação organizadas e realizadas remotamente no âmbito do
núcleo de Alfabetização do Pibid/Manaus da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).
A redação de um relato de experiência pauta-se nos princípios da pesquisa descritiva,
uma vez que corresponde a uma reflexão acerca de ações vivenciadas em âmbito formativo que
gera informações e conhecimentos relevantes para comunidade científica (FONSECA, 2010).
Para estruturar o relato de experiência, tomamos como base o diário de campo, sendo
considerado uma ferramenta indispensável para o professor-pesquisador (NEGRÃO; MORHY,
2019), pois permite o arquivo de anotações importantes de sua relação com os demais
colaboradores/participantes do processo narrado. Além do diário de campo, foram utilizados o
planejamento e cronograma das atividades mensais do Pibid e as apresentações em Power Point
dos professores-formadores.
3 Resultados e Discussão
A organização e sistematização das atividades de formação remotas foi um grande
desafio enfrentado pelo núcleo de Alfabetização do Pibid do curso de Pedagogia da UFAM,
uma vez que as incertezas ocasionadas pela pandemia do coronavírus impediam a realização de
um planejamento a longo prazo, pautado em realidade concreta, tais como nos ciclos anteriores.
As incertezas decorreram do início tardio das atividades, concomitante ao encerramento
do ano letivo remoto das escolas-campo. Além disso, um expressivo aumento de casos de
COVID-19 nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021 ocasionaram um colapso na
saúde do estado do Amazonas. Tais intercorrências nos exigiram a programação de encontros
formativos temáticos, associados ao campo da alfabetização e das tecnologias digitais.
O mês de dezembro de 2020 marcou o início do trabalho efetivo com os Pibidianos
através de ações que visaram o conhecimento do Programa por meio de leitura e apresentação
de artigos científicos e rodas de conversa com as supervisoras das escolas-campo, objetivando
compreender a experiência no ensino remoto e os desafios da virtualização da educação, dando
ênfase aos dilemas enfrentados com os pais dos estudantes, à acentuação das desigualdades
sociais e aos numerosos índices de evasão.
O primeiro mês de trabalho nos mostrou que o grupo de estudantes selecionados
apresenta dinamicidade e protagonismo para conduzir debates pertinentes no campo da
educação. Os encontros de socialização também permitiram que os Pibidianos desenvolvessem
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habilidades de leitura e discussão de referenciais teóricos contemporâneos educacionais,
previstas nos documentos normativos do Programa de Iniciação à Docência.
Passado o período de ambientação no Programa, o ano de 2021 iniciou-se com uma
formação sobre “Escrita Acadêmica” com participação de uma professora-convidada mestra
em Educação em Ciências. Na aula inaugural do curso, intitulada de “Introdução à Escrita
Acadêmica”, a professora compartilhou suas experiências enquanto professora-pesquisadora.
Os demais encontros foram conduzidos pelo coordenador de área, abordando os demais
assuntos previstos na ementa1 do curso.
Essa formação foi planejada com o intuito de atender ao objetivo do Pibid de contribuir
para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a
qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. A participação dos Pibidianos no
curso foi bem expressiva, assegurando o interesse que possuem em comunicar suas práticas e
atividades desenvolvidas no Programa em forma de pesquisa, em eventos científicos e
periódicos da área de Educação e Ensino.
Outra formação realizada em janeiro de 2021 foi o curso “Nas talas da BNCC (Base
Nacional Comum Curricular): tecituras reflexivas na/da e para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental”. A formação teve o intuito de atender a uma das características do Pibid que
prevê a análise do processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos específicos ligados ao
subprojeto e também das diretrizes e currículos educacionais da educação básica. Ressaltamos
que os estudantes dispõem dos principais documentos educacionais na Biblioteca Digital no
Google Classroom, incluindo a BNCC que foi amplamente discutida na formação.
Os encontros síncronos do curso foram regados de muita descontração, uma vez que a
formadora possuía essa característica, ao utilizar-se de músicas, poesias e jogos on-line para
dinamizar o processo formativo. O primeiro encontro foi dedicado ao processo histórico e as
principais características do documento, enquanto o segundo tratou das competências e
habilidades inerentes a Educação Infantil e Ensino Fundamental I.
Em fevereiro e março de 2021, optamos em trazer formações acerca do processo de
alfabetização e letramento, dado a proximidade do início do novo ano letivo remoto e, dessa
vez, a atuação dos Pibidianos seria intensificada junto às supervisoras.
Assim, o curso “Alfabetizar: o complexo processo de aprender” foi mediado por
professora-convidada especialista em Neuropsicopedagogia. A proposta do encontro foi trazer
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Ementa do curso de Escrita Acadêmica: Texto acadêmico. Tipos de textos. Plágio e originalidade. Tipos de
citações. Bases de dados. Como fazer uma revisão de literatura.
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uma visão diferenciada do processo de alfabetização, oportunizando um rico debate sobre um
viés ainda pouco trabalhado no curso de Pedagogia da Faced/UFAM.
A participação dos Pibidianos nesse curso de formação foi significativa, acarretando o
interesse em temáticas sobre o perfil do professor na perspectiva da neuroeducação,
corroborando para o desenvolvimento de novas habilidades de pesquisa, observação,
acolhimento e mediação didático-pedagógica.
Ainda dentro da temática-base do núcleo, oportunizamos o curso de formação
“Alfabetização e Letramento: princípios e práticas” com mediação de professora-convidada
doutoranda e referência no Estado do Amazonas. O curso ocorreu em três dias e manteve o
cunho teórico e prático por intermédio de slides, vídeos e contação de história.
No encerramento do curso, a professora-convidada mediou uma roda de conversa
intitulada de “Alfabetização e Letramento: vozes dos professores” com a participação de seis
egressos da Faced/UFAM que compartilharam suas experiências enquanto professoresalfabetizadores da rede pública de Manaus. O encontro permitiu que os Pibidianos
visualizassem os desafios reais que os professores têm enfrentado com o uso das tecnologias
digitais na fase de alfabetização da criança.
As atividades formativas do primeiro quadrimestre do Pibid Alfabetização Manaus se
encerraram com o curso “Competências socioemocionais no ensino remoto”, com a
participação de professora-convidada especialista em Neuropsicopedagogia. O curso de
formação sobre inteligência emocional no cenário de pandemia contribuiu para que os
estudantes manifestassem suas emoções e sentimentos, dado o momento vivenciado em todo
mundo, em especial em Manaus, que por tantos meses foi epicentro do vírus no Brasil, afetando
inclusive o contexto de muitos Pibidianos que precisaram encarar o luto durante o processo de
formação.
O curso de formação supracitado marcou o início de um novo momento no núcleo de
Alfabetização, pois contou com a presença de convidados externos, ampliando o debate sobre
educação emocional em tempos de pandemia. Além disso, com o início das atividades remotas
dos Pibidianos nas escola-campo previsto para o mês de abril de 2021, a formação veio a
contribuir com o reconhecimento das emoções frente ao ensino remoto e os desafios da
docência por meio das telas.
Por conta do início do trabalho remoto nas escolas-campo, as formações e/ou reuniões
de planejamento com a coordenação de área do subprojeto serão concentradas nas quintasfeiras, assim, nos demais dias da semana, os estudantes ficam à disposição da escola-campo
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para cumprirem a carga-horária semanal destinada ao Projeto.
Reforçamos que o cenário pandêmico no Amazonas ainda é uma triste realidade e por
isso, o planejamento das ações do Pibid/Alfabetização seguirá a curto prazo. Portanto, para os
próximos meses temos a pretensão de iniciar a organização de produtos educacionais (vídeos,
cartilhas, infográficos, jornais) a fim de subsidiar a participação dos estudantes nas escolascampo. Além disso, realizaremos encontros mensais do Clube de Leitura que discutirá o livro
Alfaletrar de Magda Soares.
4 Considerações Finais
Em decorrência da pandemia da COVID-19, o Pibid precisou ser reestruturado para num
primeiro momento atender as demandas das escolas-campo por meio remoto, resguardando a
saúde dos Pibidianos acima de tudo, princípio também adotado pela Faculdade de Educação da
UFAM que tem ofertado disciplinas remotamente, sendo contrária a qualquer movimento que
legitime a presencialidade em respeito à vida.
Assim, reforçamos que o Pibid Alfabetização tem buscado se reinventar, percorrendo
um caminho junto às tecnologias digitais em prol da continuidade das atividades do Programa.
Por isso, seguirá investindo em formações remotas com a presença de professores-convidados
que pesquisam e vivenciam o cenário de alfabetização e tecnologias digitais, visando o preparo
teórico-prático dos nossos estudantes.
O presente relato objetivou a descrição do planejamento inicial dos quatro primeiros
meses do ciclo 2020-2022 do Pibid Alfabetização Manaus, de modo que defendemos a
coerência nas temáticas relacionadas ao núcleo e a necessidade de inserir o universo
tecnológico, a fim de subsidiar o desenvolvimento profissional dos estudantes que estão tendo
a oportunidade de vivenciar uma docência por meio das telas, momento histórico na educação
mundial.
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Resumo: Este relato apresenta as considerações acerca das ações oriundas do Programa de
Residência Pedagógica e se associa à formação de professores. O trabalho está organizado
em um eixo de discussão que trata sobre as experiências vivenciadas na escola campo da
rede de ensino pública da cidade de Morrinhos - Go. As ações durante esse primeiro módulo
tiveram relação com a observação participativa da realidade escolar e com regência em sala
de aula. Em meio a pandemia Covid-19, a participação presencial na escola não foi possível,
devido ao isolamento. No entanto, por meio do uso das tecnologias e de planejamentos
escolares alternativos foi possível a participação dos residentes nas atividades didáticopedagógicas de maneira que conseguimos desenvolvê-la. Para tanto, mobilizamos
conhecimentos teóricos e práticos adequados à real situação. O atual cenário implica em
um processo de adaptação para todos. São grandes os desafios e também o aprendizado que
nos impulsiona a repensar a prática dentro da sala de aula e além disso, ou seja, sair da zona
de conforto e superar as dificuldades apresentas nessa situação de ensino remoto. Portanto,
poder participar ainda que remotamente durante esse processo está sendo uma experiência
que está contribuindo de forma significativa com nossa formação.
Palavras-chave: Ensino Remoto. Adaptação. Realidade Escolar.
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1 Introdução

Este relato trata das experiências vividas durante o primeiro módulo do Programa
Residência Pedagógica desenvolvido em uma escola da rede pública municipal na cidade de
Morrinhos -GO e tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas durante o ensino
remoto. Esse trabalho tece reflexões sobre a prática pedagógica, tendo em vista a importância
da relação à prática em sala de aula e o que aprendemos na faculdade, bem como, a interação
do professor com a realidade escolar e com os alunos, vivência essa que é extremamente
importante para nossa formação e para maior aprendizado também dos alunos.
No entanto, diante das dificuldades com relação ao momento que estamos vivenciando,
as atividades foram desenvolvidas após a observação, leituras dos documentos da escola e
seguindo o que foi proposto pela matriz curricular, sempre contando com o auxílio da
orientadora, da preceptora e da professora regente. Ressaltamos que a escola foi receptiva
conosco e disposta a nos ajudar. Durante os encontros que foram realizados, conhecemos a
escola campo e os materiais que seriam utilizados caso as aulas fossem presenciais, mas
infelizmente devido ao momento houve mudanças nos planejamentos elaborados e adaptação
no qual nós fomos incluídos para contribuir com o ensino remoto.
A escola campo em questão, atende alunos do 1° ao 5° ano e busca sempre a parceria
entre a família, a escola e a sociedade, tendo como principal objetivo assegurar aos alunos um
ambiente seguro, acolhedor e com ensino de qualidade, integrando a comunidade escolar.
Defendemos uma educação que contribua com os estudantes, para que sejam capazes de pensar,
refletir e se posicionar mediante as diversidades que irão surgir na vida cotidiana. Assim,
quando as aulas retomarem no presencial a visão ser enriquecida pelas aprendizagens adquiridas
durante a pandemia. De acordo com Paulo Freire (1999, p. 3) afirma: Quem ensina aprende ao
ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. Por isso, é preciso compreender refletir e respeitar
a realidade e as vivências de cada aluno.

2 Metodologia

Para a elaboração deste relato, como procedimento metodológico foram elaboradas
pesquisas, leituras dos documentos da unidade escolar, bem como, imersão no ambiente escolar
para realização do diagnóstico e coleta de dados por meio de um processo de observação
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semiestruturada em sala de aula e contexto escolar, além disso a participação efetiva na rotina
escolar que foi realizada via contato com preceptores, professores e inserção nas salas de aulas
presenciais virtuais, feito isso após análise dos documentos e dos referenciais teóricos para
organização das ideias, foi essencial para elaborar o planejamento e o Plano de Ação
Pedagógica (PAP) acerca do processo de ambientação. O acompanhamento das atividades ao
longo do módulo foi realizado através das reuniões com a professora e também com a
articulação da família e comunidade durante o ensino remoto.
Para realizar as atividades, foram elaborados planos de aulas e videoaulas explicativas,
para tanto saímos da zona de conforto por se tratar de ensino remoto onde as ferramentas
utilizadas foram os aplicativos de mensagens para facilitar o contato com os alunos e com a
professora regente, para tanto tivemos que aprender sobre como fazer vídeos aulas e como usar
aplicativos que até então eram desconhecidos, um aprendizado que buscamos por meios de
pesquisas e tutoriais fornecidos via internet.

3 Resultados e Discussão

Os resultados obtidos durante este primeiro módulo, mesmo que não tenha sido de forma
presencial, foi satisfatório, pois as devolutivas e a participação da turma foi gratificante. Quanto
aos conteúdos abordados e as atividades propostas, o engajamento aconteceu entre as famílias,
a escola e conosco residentes ambos foram receptivos tornando o processo mais fácil, uma vez
que o ensino remoto é novidade e conseguimos desenvolver todas as atividades colocadas no
Plano de Ação Pedagógica. Os desafios foram muitos, porém, a parceria com a escola foi
essencial para atingir os objetivos que o programa consiste, contribuir para nossa formação com
experiências e colocar em prática o que aprendemos durante o curso.

Anexo 1: atividade 1

Fonte: arquivo da residente
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A experiência durante este primeiro módulo foi promover e contribuir para nossa
formação, com uma abordagem de pesquisa de campo, por meio da observação dos documentos
da escola, como o PPP, o regimento escolar e todas as ações elaboradas para garantir que o
processo de aprendizagem chegasse a todos. Durante esse reconhecimento da instituição, fomos
orientados sobre como seriam as atividades remotas e como iríamos contribuir e participar desse
processo. As atividades foram elaboradas toda semana, com vídeos explicativos sobre o
conteúdo e cada atividade anexada no plano semanal, após as leituras dos documentos e
pesquisas feitas na escola realizamos o diagnóstico, após essa etapa com o auxílio da preceptora
e das orientadoras do programa elaboramos um Plano de Ação Pedagógica (PAP), nesse
documento consta as atividades que foram desenvolvidas para a turma do 1° ano com base no
que prevê a BNCC. Além disso, as atividades seguiram embasados no plano da professora, pois
após reuniões com a mesma seguimos a partir desta linha para que o processo de aprendizagem
pudesse se relacionar com os conteúdos que ela elaborou.
Muitas foram as dúvidas, porém, pudemos recorrer à professora da turma, a preceptora
e as orientadoras, pois elas sempre estiveram disponíveis para nos ajudar. Questionamos muito
a respeito de como seriam as atividades para aquelas famílias que não possuem internet em
casa, ou que usam apenas um telefone, a professora então escolheu o método de imprimir as
atividades para que os pais pudessem buscar na escola e depois seriam devolvidas para serem
corrigidas. Achamos essa ideia muito boa e adequada para o momento que estamos
vivendo,então a escola tomou todas as medidas para que não houvesse aglomerações e ainda
disponibilizou o plano semanal no grupo de WhatsApp para aqueles pais que quisessem
imprimi-las sem ter que ir à escola.
Quanto a nossa participação, após a elaboração do PAP, tivemos que desenvolver as
atividades e os vídeos explicativos que foram inseridos também no grupo de WhatsApp durante
esse primeiro módulo. Sabemos que as dificuldades quanto ao uso das tecnologias são evidentes
e se tornaram ainda mais com a chegada da pandemia, um assunto que vem se arrastando a mais
de 20 anos e que veio à tona da maneira que ninguém esperava, pois:

A mediação das tecnologias, especialmente as digitais, no processo de ensino
aprendizagem da educação, destacando a educação básica, sempre se constituiu em
um grande desafio a ser vencido. Desafio, por que o cenário escolar apresenta
dificuldades como: o acesso e interação a esses artefatos culturais e tecnológicos por
parte dos estudantes e as vezes, até dos professores; infraestrutura das escolas que não
fornece o mínimo necessário para realizar atividades que necessitam das plataformas
digitais, inclusive sem conexão com a internet; formação precária dos professores para
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pensarem e planejarem suas práticas com essa mediação, evidenciando muitas vezes
uma perspectiva instrumental da relação com as tecnologias (PRETTO, 1996;
ALVES, 2016).

Portanto, a pandemia trouxe à tona problemas sociais que já estavam aqui há muito
tempo, e tornou o ensino remoto necessário para a nossa realidade e nós como futuros docentes
podemos participar junto ao programa residência pedagógica e contribuir para que essa
modalidade de ensino acontecesse de maneira eficaz, obviamente ainda temos muito que mudar
em todas as esferas sociais. Com isso, participar deste primeiro módulo foi gratificante e
enriquecedor, e esperamos que futuramente possamos voltar às aulas presenciais e nos preparar
quanto as tecnologias e os mais diversos instrumentos que a compõem.
Anexo 2: atividade 2

Fonte: arquivo da residente

4 Considerações Finais

Consideramos o Programa Residência Pedagógica como uma experiência que só
contribuiu e enriqueceu com nossa formação diante do ensino remoto nesse primeiro módulo.
A preceptora e as colegas que também fazem o programa ajudaram bastante durante esse
período. O programa promove a formação de futuros professores e contribui para a experiência
em sala de aula, pois ser professor é pensar e repensar suas práticas. Portanto, essa experiência
nos permitiu aprimorar nosso olhar e pensar em uma educação que seja capaz de maximizar a
humanidade.
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Apesar dos avanços da educação no nosso país ainda não temos o merecido tratamento
e atenção que deveríamos ter, pois em uma sociedade que necessita de nós para a formação de
cidadãos pensantes, ativos e formadores de opinião e senso crítico. Esperamos conseguir a
valorização e reconhecimento, e que a sociedade se lembre que a docência é um trabalho com
base em conhecimentos e que é essencial e relevante quando implementamos atividades
contextualizadas capazes de desenvolver a autonomia dos sujeitos enquanto pensantes que
somos, e não somente para responder questões de uma prova que não faz sentido algum.
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Resumo:
A depressão é o transtorno mental que mais afeta estudantes em todo o mundo. Compreender
como a qualidade de vida (QV) interfere nas condições de saúde mental no contexto
educacional é fundamental para identificar grupos de estudantes vulneráveis à depressão. Os
objetivos desta revisão sistemática são: (a) estimar sistematicamente a prevalência de
depressão em estudantes e (b) identificar a relação entre depressão e QV em estudantes. O
processo de revisão seguiu os itens Preferred Reporting Items for Systematic reviews and
Meta-Analyses (PRISMA). Foram pesquisadas as bases de dados Scopus, Embase e Pubmed,
por publicação em inglês entre os anos de 2011 e 2020. As principais palavras-chave de
pesquisa são: "high school students", "college students" (população), "depression"
(exposição/resultado) e "quality of life" (exposição/resultado). Foram incluídos estudos
observacionais (transversais e longitudinais) que avaliaram a depressão/sintomas
depressivos e a QV em estudantes do ensino médio e universitários, com idades entre 10 a
33 anos. Os dados foram analisados por meio de abordagens descritivas e uma meta-análise
de efeitos aleatórios. Foram identificados 8.080 artigos, sendo que 16 estudos atenderam aos
critérios de elegibilidade e 13 estudos foram incluídos na meta-análise. Esta revisão conta
com estudos desenvolvidos com estudantes de 12 nacionalidades e uma amostra total de
13.032 estudantes. A maioria dos estudos foi publicada entre os anos de 2014 e 2020 (n=13,
81,3%), com população asiática (n=9, 56,3%) e com estudantes universitários (n=14,
87,5%). O tamanho da amostra varia de 149 participantes a 4.467 participantes, sendo 58,2%
dos participantes estudantes universitários. A prevalência de depressão em estudantes do
ensino médio é de 37% [IC de 95%, 0.35-0.40]. A prevalência de depressão em estudantes

universitários é de 25% [IC de 95%, 0.17-0.33]. A prevalência de moderada a baixa
qualidade de vida em estudantes é de 44% [IC de 95%, 0.42-0.46]. Nesta revisão, 81,3% dos
estudos demonstram uma associação negativa entre depressão e a QV, ou seja, estudantes
com sintomas depressivos tendem a ter uma pior QV. No entanto, não há evidências de que
a QV pode ser um fator de risco ou proteção para depressão no contexto educacional. É
importante que novos estudos sejam conduzidos, principalmente com desenho longitudinal,
considerando a gravidade, a duração e os padrões dos sintomas depressivos no público do
ensino médio e universitários, para esclarecer melhor a relação entre depressão e a QV.

Palavras-chave: Depressão. Sintomas depressivos. Qualidade de vida. Estudantes.
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Resumo:
Neste relato, nós, professor e monitoras, da disciplina “Fundamentos de Linguística”, do curso
de Letras-Português da UFPB, apresentamos as práticas pedagógicas que adotamos na
condução dessa disciplina, ofertada para recém-ingressos no curso. Para traçá-las, partimos
destes questionamentos: como transformar uma disciplina densa em uma discussão mais leve
e, consequentemente, reunir forças para o enfrentamento do duro cenário de pandemia? Como
interagir virtualmente com os 35 alunos matriculados, que não haviam ainda vivenciado a
experiência de estar fisicamente na universidade? Como conciliar as discussões da disciplina
com atividades diversificadas de avaliação? Como oferecer retorno dessas atividades, sem a
possibilidade de encontros presenciais? Dividimos a disciplina em três unidades: na primeira,
lemos teóricos que embasaram atividades de compreensão textual; na segunda, produziram-se
três cartas endereçadas a professores da educação básica com reflexões suscitadas pela leitura
de teóricos do estruturalismo, do gerativismo e do funcionalismo; na terceira, em grupos,
apresentaram-se seminários sobre correntes linguísticas e suas interfaces com o ensino e
elaboraram-se textos de divulgação científica. Não foi um caminho fácil, mas, em meio a erros
e acertos, o resultado foi satisfatório. Com este relato, esperamos contribuir para as discussões
sobre letramentos acadêmicos no ensino remoto, destacando a importância de projetos de
monitoria.
Palavras-chave: Fundamentos de Linguística. Leitura. Produção de texto. Oralidade. Ensino
remoto.
1 Introdução
E foi assim, em 2020, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro não poderiam
mais sair de casa, sem ter sido isso previamente combinado: remotamente, o professor deveria
continuar lecionando; e o aluno – pelo menos aquele privilegiado com acesso a computador e
internet – saberia que o professor estaria lá – no GoogleMeet, no Zoom, no Whatsapp e em
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várias outras plataformas de comunicação – para ensinar e para aprender a lidar com um mundo
completamente novo de interação virtual. Foi nesse complexo contexto que nós, professor e
alunas-monitoras, do curso de Letras-Português da UFPB, recebemos a missão de conduzir a
disciplina “Fundamentos de Linguística”, ofertada para alunos recém-ingressos na
Universidade e pré-requisito para várias outras no decorrer do curso.
Neste trabalho apresentamos um relato das ações pedagógicas que desenvolvemos na
disciplina, em busca de soluções para dúvidas e incertezas que naturalmente surgiram com o
famigerado “ensino remoto”. Por óbvio, não foi um caminho fácil, mas acreditamos que, em
meio a erros e acertos, o resultado foi satisfatório. Assim, esperamos, com este relato, contribuir
para as discussões sobre letramentos acadêmicos no ensino remoto, destacando a importância
de projetos de monitoria, os quais possibilitam uma rica troca de experiências entre professores,
monitores e alunos da disciplina, bem como a importância da negociação, da cooperação e do
diálogo entre todos os agentes envolvidos no processo (FISCHER, 2020).

2 Metodologia
A disciplina FDL do curso Letras-Português da UFPB prevê em sua ementa que se deve
conhecer o percurso histórico dos estudos sobre a linguagem. Nesse percurso, devemos
apresentar ao/à discente as principais noções teóricas e analíticas da Linguística, em especial as
concepções de linguagem, língua e gramática a partir das teorias linguísticas de base, quais
sejam, Estruturalismo, Gerativismo e Funcionalismo. Indo um pouco além da ementa,
adicionamos uma parada obrigatória para reflexões sobre as contribuições da Linguística para
um ensino crítico-reflexivo de língua portuguesa na educação básica, tendo em vista que o curso
de Letras da UFPB forma professores para atuar nesse segmento.
Aqui nos deparamos com a primeira dúvida: como organizar esse vasto conteúdo em
um semestre apertado, de maneira remota, para discentes que nunca haviam vivenciado a
Universidade? Depois de muito refletirmos, chegamos à conclusão de que o melhor era dividir
a viagem em três etapas. Na primeira, intitulada “Visão geral da história da Linguística”, o
debate seria em torno das propriedades da linguagem, da história dos estudos da linguagem e
da interface entre a Linguística e as outras ciências. Na segunda, intitulada “Fundamentos e
Principais Tendências Teóricas”, o foco seria as linhas gerais do Estruturalismo, do Gerativismo
e do Funcionalismo linguístico. Na terceira e última - mas não menos importante -, intitulada
“Linguística e ensino de língua portuguesa”, a ênfase recairia sobre as contribuições teóricometodológicas de seis correntes linguísticas (estruturalismo, gerativismo, funcionalismo,
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sociolinguística, linguística textual e análise do discurso) para o processo de ensinoaprendizagem em sala de aula, em especial na educação básica.
Para nossa disciplina, optamos, com base nas lições de Nóvoa (2009) - para quem a
educação acontece a todo momento, em todos os lugares -, dividi-la em momentos síncronos e
assíncronos. Nos momentos síncronos, mediados pela ferramenta Google Meet, ocorria o
encontro do professor e das monitoras com os estudantes para a discussão dos textos teóricos.
Nos momentos assíncronos, estavam previstas atividades de leitura de textos teóricos, de
resolução das atividades avaliativas, de interação em fóruns de dúvidas e no grupo de
WhatsApp da turma.
Nas próximas subseções, detalhamos como distribuímos as atividades em cada unidade,
a fim de contemplar os eixos de leitura, de produção textual e de oralidade.

3 Resultados e Discussão
Durante a primeira Unidade, os discentes leram textos teóricos e responderam a três
atividades avaliativas de compreensão textual na plataforma de ensino da UFPB. Nessas
atividades, o objetivo era que os discentes buscassem na leitura um diálogo. Para tanto, a fim
de incentivar os discentes a se tornarem leitores capazes de analisar criticamente o percurso
histórico dos estudos linguísticos até a constituição da linguística como ciência da linguagem,
as atividades contemplaram a análise de fragmentos dos textos teóricos analisados, bem como
a aplicação prática de conceitos desses textos a situações cotidianas.
Os discentes que encontrassem dificuldade na leitura dos textos teóricos tinham a
oportunidade de marcar um encontro síncrono com as monitoras para discutir os textos. Nesses
encontros, as monitoras os orientavam a como selecionar as informações mais relevantes do
texto, bem como a desenvolver técnicas de estudos para que as leituras não se acumulassem.
Assim, ao trabalhar diferentes estratégias de leitura, a Unidade I procurou lidar com a
compreensão de discursos produzidos em textos reais, com a preocupação de situar esses
discursos, em especial sobre a história das línguas e dos estudos linguísticos, e recuperar a
situacionalidade social deles (JURADO; ROJO, 2006).
Para definir as atividades da Unidade 2, partimos do princípio de que, ao ingressar no
ensino superior, alguns alunos encontram dificuldades em produzir textos, ainda mais em
linguagem acadêmica. Assim, a falta de letramento na linguagem acadêmica se torna, portanto,
um obstáculo aos discentes na produção de artigos científicos, redações, monografias e outros
gêneros do contexto acadêmico.
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Com base nessa discussão, precisamos considerar a relevância da produção escrita para
o desenvolvimento acadêmico dos alunos, que devem estar familiarizados com linguagens e
gêneros específicos do meio acadêmico, possibilitando-os criar textos autênticos e de participar
ativamente do meio acadêmico e científico. Por isso, selecionamos o gênero carta, que, segundo
Bezerra (2005), permitem variados tipos de comunicação (pedido, agradecimento, informação,
notícias etc.), o que faz delas um gênero de ampla circulação e com funções comunicativas
diferentes. Ademais, a carta deveria ser endereçada para professores/professoras da educação
básica que tivessem marcado as vidas dos alunos. A ideia é que os alunos compartilhassem com
esse professor/essa professora as reflexões críticas suscitadas pela leitura dos textos teóricos da
Unidade 2.
Dessa forma, na Unidade 2 desenvolvemos a atividade “Carta ao professor”, na qual
os/as discentes deveriam contemplar os seguintes itens: 1) saudação inicial; 2) apresentação
pessoal do aluno e da motivação para a escrita da carta; 3) identificação dos textos lidos para
elaboração da carta; 4) breve resumo de cada um dos textos; 5) transcrição de até cinco
passagens dos textos, com a referida página, mais um comentário crítico sobre cada uma delas;
6) indicação (ou não) da leitura ao professor/à professora; 7) fecho; 8) nome completo, local e
data.
Contemplamos, pois, nessa produção, além das seções clássicas da carta (itens 1, 2, 7 e
8), os gêneros resumo (item 4), fichamento (item 5) e resenha (item 6). Nesse formato, a
atividade permitiu que os alunos empregassem um estilo mais informal, com o qual se sentiram
mais confortáveis, sem perder de vista a necessidade de fazer referência aos textos em estudo,
o que demandava também que se familiarizassem com a linguagem acadêmica. Assim,
acreditamos que essas produções mantiveram aspectos estruturais importantes dos gêneros e,
principalmente, cumpriram uma função social, pois poderiam ser enviadas a um leitor/uma
leitora real.
Pudemos perceber que, em termos de reflexão teórica, a maioria das produções
conseguiu atingir o objeto da atividade, pois apresentaram tanto a identificação das categorias
teóricas trazidas pelos textos de apoio quanto uma análise crítica dessas categorias, como
mostra o trecho 1 a seguir:
Trecho 1: A iconicidade, que também é apontada como princípio dessa corrente
linguística [funcionalismo], postula uma relação entre forma e conteúdo da língua,
defendendo que existe justificativa para que algo seja chamado dessa maneira e não
de outra. Acredito que essa defesa deva-se pelo método em que se decidiu analisar a
linguagem, já que essa é sempre demonstrada através de seu contexto e intenção
comunicativa, diferentemente da análise isolada que era feita pelos estruturalistas.
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Mais uma vez o suporte da monitoria foi essencial para o bom andamento da atividade.
As monitoras se reuniam remotamente com os alunos para revisar os conteúdos discutidos nos
encontros síncronos com o professor e para orientá-los quanto à produção das cartas.
Para finalizar as atividades avaliativas da disciplina, reservamos para a terceira unidade
o eixo Oralidade, em relação de continuum com a escrita. Assim, propusemos trabalhar com os
gêneros exposição (oral) e texto de divulgação científica (escrita), ambos orientados pela
mesma temática: a interface entre linguística e ensino.
Para esse trabalho, dividimos a turma em seis grupos, com média de cinco alunos em
cada um. As temáticas dos grupos eram as seguintes: estruturalismo e ensino; gerativismo e
ensino; funcionalismo e ensino; sociolinguística e ensino; linguística textual e ensino; e análise
do discurso e ensino. Com base na corrente teórica escolhida, os estudantes deveriam responder
na exposição a perguntas como 1) o que os alunos realmente devem aprender nas aulas de língua
portuguesa?; 2) O que é “saber gramática”/”ensinar gramática”?; 3) a aprendizagem de uma
categoria gramatical deve ser a partir da sua aplicação ao texto ou da descrição de suas regras?
Para responder a esses questionamentos, escolhemos o gênero exposição – mais
comumente conhecido como seminário (DOZ et al., 2004). No caso da atividade de FDL,
acertamos que os especialistas seriam os membros dos grupos; o auditório, os colegas de turma,
o professor e as monitoras; e as informações a ser transmitidas, os conhecimentos básicos da
corrente linguística, bem como as possíveis interfaces desses conhecimentos com o ensino.
Como atividade decorrente da apresentação, os grupos deveriam elaborar um texto de
divulgação científica sobre alguma categoria teórica da sua corrente linguística, visando
responder à seguinte pergunta: como explicar essa categoria teórica para um leigo na corrente
linguística (professor ou não) que queira conhecer um pouco mais sobre ela?
Desse modo, sugerimos que os textos de divulgação científica produzidos pelos grupos
fossem enviados à Roseta, revista de divulgação científica na área dos estudos linguísticos,
organizada pela Associação Brasileira de Linguística - Abralin.
Os resultados dessa atividade também foram muito satisfatórios, como mostra o trecho
2 a seguir:
Trecho 2: [..] estudar o processo de gramaticalização em sala de aula significa
apresentar a língua que falamos como um fenômeno que resulta do uso. Assim,
tornando o estudo da gramática um exercício reflexivo acerca das opções e das
organizações gramaticais escolhidas pelo falante ao produzir um enunciado.

Neste trecho, os alunos apresentam uma ponte entre a teoria da gramaticalização,
proposta pela corrente funcionalista clássica, e o ensino de Língua Portuguesa. Para tanto, os
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discentes chamam atenção para o uso da língua, bem como para o seu aspecto dinâmico e
funcional, e como esse debate deve entrar na sala de aula.
Assim como nas duas primeiras unidades, o trabalho de monitoria na terceira unidade
foi de suma importância para o desenvolvimento das atividades. Para dar suporte à produção
da exposição e do texto de divulgação científica, as monitoras se encontravam sincronamente
com os alunos duas vezes por semana e lhes encaminhavam materiais complementares. Além
disso, as monitoras participaram, também, da avaliação das exposições e dos textos de
divulgação científica.

4 Considerações Finais
O trabalho colaborativo em equipe – professor e monitoras – foi essencial para que a
disciplina pudesse ser aproveitada da melhor maneira possível pelos alunos, a despeito das
dificuldades. Esse trabalho possibilitou que a densidade da disciplina pudesse ser dissipada por
meio de encontros e atividades além daqueles propostos pelo professor. Essa parceria também
permitiu uma interação mais próxima, ainda que distante, com os alunos matriculados, que se
sentiram mais acolhidos na condição de novos universitários. Por fim, com as atividades da
monitoria, foi possível oferecer um retorno mais individualizado das atividades avaliativas, o
que propiciou um melhor rendimento dos alunos na disciplina.
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Resumo:
Este trabalho tem o objetivo de disseminar a importância da monitoria acadêmica no curso
de Pedagogia, além de apresentar as principais dificuldades enfrentadas no período de
pandemia na Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Para isso, recorreu-se aos
princípios da escrita de um relato de experiência crítico-reflexivo sobre a vivência na
monitoria da disciplina de Educação Ambiental. Os resultados narrados evidenciam o
trabalho do monitor acadêmico, as barreiras no percurso de adaptação ao modelo remoto, o
processo de acompanhamento da turma e a necessária relação entre professor-aluno. A
experiência de ensino remoto também permitiu o contato com o processo de editoração de
um e-book enquanto produto final da disciplina. Conclui-se que a experiência foi bastante
exitosa e a comunicação dos resultados da vivência pode contribuir no engajamento de
outros estudantes para conhecerem o Programa de monitoria da instituição, oportunizando
o reconhecimento do impacto positivo que a monitoria produz na formação profissional do
professor-pedagogo.
Palavras-chave: Pandemia. Monitoria. Educação Ambiental.
1 Introdução
A pandemia do coronavírus (SARS-CoV-2) acarretou mudanças substanciais em
diversos setores do mundo. No âmbito da educação, professores e alunos de todos os níveis
de ensino precisaram reinventar-se, aderindo o universo do ensino remoto, prática que
divide opiniões em respeito à sua efetividade quanto ao controle da aprendizagem dos
estudantes, explicitando lacunas e ampliando discussões sobre este ‘novo’ modo de fazer
educação (NEGRÃO; MORHY, 2020).
A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) suspendeu suas atividades
presenciais no dia 15 de março de 2020, seguindo todas as recomendações de
distanciamento/isolamento social definidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Após inúmeras discussões no âmbito dos Departamentos, Conselhos Superiores e
Diretorias foi organizado um plano de retomada das atividades de ensino, sendo aprovado
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um calendário especial.
O calendário especial de 2020 foi ofertado por meio do Ensino Remoto
Emergencial (ERE), tornando-se facultativo aos docentes e aos estudantes a adesão. Na
Faculdade de Educação - lócus desse relato de experiência - optou-se pela oferta de
disciplinas que facilitariam o processo de colação de grau de estudantes-finalistas, uma vez
que nem todos os professores aderiram ao ERE.
Assim, mesmo com poucas disciplinas acolhidas pelo ERE, pensou-se na
necessidade e possibilidade de inserção de monitores acadêmicos para contribuírem no
planejamento e execução dos componentes curriculares ofertados no período especial.
Após um período de seleção remoto composto por análise de documentos, coeficiente e
carta de intenção, fora oportunizado a experiência de monitoria na disciplina de Educação
Ambiental no curso de Pedagogia da UFAM.
Este relato de experiência justifica-se na necessidade de ampla divulgação sobre a
vivência no âmbito da monitoria acadêmica, além de dispor de reflexões sobre o
(re)desenho de uma disciplina no formato remoto, reforçando o necessário exercício de
adequação ao(s) novo(s) meio(s) de aprender e ensinar nesse momento histórico da
educação mundial.
2 Metodologia
O texto se apresenta na modalidade de relato de experiência, uma vez que explicita
o cenário da monitoria acadêmica na disciplina de Educação Ambiental do curso de
Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). A escrita do relato de
experiência pauta-se na lógica da pesquisa descritiva, comumente utilizada em estudos no
âmbito da educação (GIL, 2002) e que contribuem para o exercício reflexivo da ação
vivida, oportunizando conhecimentos essenciais para a comunidade científica (FONSECA,
2010).
A estrutura do relato de experiência segue a cronologia dos fatos, descrevendo
desde o contato inicial com o professor da disciplina até o processo avaliativo da
experiência enquanto monitora. Para isso, tomamos como base o diário de campo, em que
tomamos notas de todos os principais acontecimentos na disciplina, bem como as
discussões de planejamento com o docente via Google Meet. Por se tratar de experiência
remota, para construção desse relato também utilizamos do plano de ensino, cronogramas
de atividades, apresentações de Power Point e os próprios registros de conversas em
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aplicativos de mensagens com docente e alunos.
3 Resultados e Discussão
A disciplina de Educação Ambiental é componente obrigatório do 10º período da
matriz curricular de 2008 do curso de pedagogia da Universidade Federal do Amazonas,
tendo a carga horária de 60 horas teóricas. Importante salientar que a nova versão do
currículo (2019) enquadra a disciplina supracitada como optativa. Assim, nosso relato
refere-se ao primeiro cenário, de modo que a disciplina ofertada via ERE foi aderida por 28
alunos finalistas do curso.
A ementa da disciplina apresentada no Plano de Ensino é composta pelos seguintes
conteúdos: Meio Ambiente e Educação: concepções teóricas; Educação ambiental e
Sustentabilidade; Educação Ambiental e currículo na escola pública; política ambiental e o
atual debate do cenário internacional. Educação e a questão ambiental na Região
amazônica.
Assim, com o objetivo geral de “discutir a educação pública diante das questões
ambientais visando a inclusão da educação ambiental no currículo escolar”, e os objetivos
específicos de “refletir acerca da inclusão da Educação Ambiental no currículo da escola
pública; compreender o conceito de sustentabilidade aplicado à realidade amazônica;
integrar saberes de Educação Ambiental em situações reais e cotidianas, visando a
formação de educador-cidadão consciente, crítico e sensível, capaz de transformar a si
mesmo e o mundo em que vive”, a disciplina se torna necessária na formação do professor
que articulará os assuntos pertinentes ao meio ambiente com gerações que podem
contribuir no desenvolvimento de uma perspectiva sustentável, permitindo a permanência
dos principais recursos do planeta.
Todos os conteúdos previstos no Plano de Ensino foram devidamente trabalhados e
distribuídos em quatorze aulas síncronas e assíncronas no decorrer do período especial.
Vale ressaltar que na condição de monitora, tem-se o acesso ao planejamento com
antecedência, permitindo a compreensão de como é o desenho de uma disciplina do Ensino
Superior.
A primeira aula foi intitulada de “Ambientação e Boas-vindas” que consistiu na
apresentação do docente e monitora, exibição e aprovação do Plano de Ensino e
Cronograma de aulas síncronas e assíncronas, além do contrato didático com a turma que
corresponde aos princípios da etiqueta no ensino remoto (uso da câmera, microfone, dentre
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outros). Outro ponto importante desse primeiro contato com a turma foi a aplicação de
questionário de sondagem com o intuito de recolher informações dos alunos, tais como: Email, WhatsApp, tipo de internet (dados móveis ou Wi-Fi), qualidade do ambiente de
estudo e as expectativas de aprendizagem quanto a disciplina.
A disciplina acontecia todas às quartas-feiras no turno vespertino, de forma
síncrona pela plataforma Google Meet e/ou de forma assíncrona pelo Google Classroom,
conforme definido no Cronograma. Durante as primeiras dez aulas, o docente disponibiliza
atividades avaliativas no Google Forms que correspondiam a exercícios de reflexão,
análise situações-problemas e elaboração de planos de aula. As atividades iniciaram com
prazo de entrega de 24 horas, contudo ao perceber e conhecer as dificuldades dos
estudantes, o docente ampliou a entrega para uma semana, aumentando significativamente
a participação dos alunos. Esse tipo de ajuste é fundamental no ERE, uma vez que “se não
houver diálogo, se não houver espaço para os afetos, o ambiente não passará de uma
plataforma” (SOUZA, 2020, p.115).
As aulas síncronas ocorreram de forma harmônica entre professor e alunos, sempre
oportunizando o debate acerca das temáticas ambientais. Além disso, a disciplina contou
com convidados externos, inclusive de outros estados do Brasil, algo que só seria possível
de maneira remota, portanto destacamos esse ponto positivo ao ensino remoto que permitiu
o diálogo com diferentes profissionais por meio das tecnologias digitais.
Entretanto, por mais que tudo estivesse saindo conforme o cronograma da turma,
houve alguns desafios a serem contornados com muito diálogo e paciência, principalmente
a falta ou precária conexão à internet, em que por vezes, em razão de fortes chuvas,
dificultava a presença online de metade da turma. Contudo, como as aulas eram gravadas e
posteriormente postadas no Google Classroom, não houve perda de conteúdo por parte dos
alunos ausentes.
A principal atividade de monitoria esteve vinculada a comunicação entre professor
e alunos por intermédio de grupo no WhatsApp, sendo um canal para diálogo, ajustes de
rota, lembretes, links das aulas, materiais complementares e informes do professor. A
participação no grupo também oportunizava receber o feedback da turma sobre as aulas,
qualidade do material, tempo de aula e outros indicadores que pudesse permitir a melhora
da experiência remota.
A excelente comunicação entre professor, alunos e monitora permitiu que o
aproveitamento da disciplina fosse plenamente satisfatório. Por conta disso, a última
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atividade avaliativa da disciplina foi a análise de um filme ou documentário de escolha do
grupo que fizesse relação a disciplina e aos conteúdos apresentados. A atividade foi
dividida em duas etapas, primeiramente a redação da análise e apresentação para toda a
turma via Google Meet. E posteriormente, dado a qualidade das análises, os estudantes
foram convidados para estruturar o texto em forma de capítulo de livro digital (e-book) que
seria organizado pelo professor e monitora da disciplina. A adesão à proposta foi coletiva,
ocasionando em muito entusiasmo, tendo em vista a importância da publicação científica
durante a graduação.
A atuação da monitoria no processo de organização do livro digital deu-se junto ao
contato com os estudantes-autores e ao processo de editoração dos capítulos. O e-book
intitulado de “Educação Ambiental em Produções Audiovisuais1” foi publicado pela
Editora RFB em janeiro de 2021, sendo composto por cinco capítulos que versam sobre à
realidade ambiental do mundo retratados em filmes e documentários disponíveis em
plataformas digitais.
A experiência de participar do processo de editoração de um livro digital é o ponto
mais alto da vivência na monitoria acadêmica, uma vez que permitiu compreender os
bastidores da organização de materiais e a importância da produção científica no campo
educacional.
4 Considerações Finais
A principal motivação para organização deste relato de experiência é a
oportunidade de compartilhar os diversos pontos positivos da monitoria acadêmica. No
cenário pandêmico atual, é importante salientar que o processo seletivo e a própria atuação
foram bem diferentes de condições anteriores no ensino presencial, contudo ainda assim,
refletiram positivamente em minha formação profissional.
As atribuições do monitor consistem principalmente em ser um elo entre professor
e os alunos da turma, o que fez total diferença no ensino remoto. Além disso, a
participação em atividades que propiciem o seu aprofundamento na disciplina, permitindo
compreender outros olhares acerca da Educação Ambiental.
Mais do que cumprir as 12 horas semanais de atividades de monitoria, conforme os
horários preestabelecidos pelo professor orientador, preencher os formulários de frequência
1

O livro digital está disponível em https://www.rfbeditora.com/ebooks-2021/ebook-03
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eelaborar o Plano Semestral de Atividades de Monitoria, a experiência descrita permitiu o
reconhecimento de novas habilidades inerentes a profissão-professor, oportunizando
reflexões acerca do processo de ensino e aprendizagem no Ensino Superior.
Sendo assim, o relato também tem como principal objetivo despertar engajamento
em outros estudantes de diferentes cursos e regiões a participarem da monitoria acadêmica,
enxergando-a enquanto opção em que seja possível conciliar trabalho e estudos, tudo
dentro da própria universidade. Por conseguinte, a monitoria acadêmica proporcionou um
novo olhar para a docência universitária, ampliação de conceitos relacionados a disciplina
de Educação Ambiental e a organização e publicação de livro digital.
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Resumo:
Este resumo busca apresentar uma experiência docente sobre o uso de vídeos como recurso
pedagógico no ensino remoto nas turmas de 3º ano e 4º ano, numa escola da Rede Municipal
de Educação de Foz do Iguaçu. Diante do contexto da pandemia do novo coronavírus –
COVID-19, foi decretada a suspensão e substituição das aulas presenciais pelo ensino
remoto. O munícipio seguindo esta orientação suspendeu o ensino presencial em março de
2020, dando início ao remoto somente no mês de maio. Inicialmente, as atividades remotas
foram elaboradas pelos profissionais da educação lotados na Secretaria Municipal de
Educação (SMED), cabendo aos professores lotados nas escolas as funções de entregar,
acompanhar via whatsapp e corrigir as atividades das suas respectivas turmas. Buscando
uma aproximação com os alunos, principalmente daqueles em situação de vulnerabilidade,
a autora passou a gravar vídeos educativos de curta duração explicando os conteúdos e
exercícios, sendo-os disponibilizados para os alunos e professores no whatsapp e Youtube.
A apresentação dos conteúdos foi elaborada no programa Microsoft PowerPoint, sendo
projetados numa televisão e gravados por meio do celular, foram vídeos curtos e com baixa
resolução. Encaminhar os vídeos diretamente para o whatsapp foi uma solução encontrada
para que os alunos que não têm internet banda larga, apenas serviço de internet por telefonia
móvel (pacote de dados), tivessem acesso. Os conteúdos abordados nos vídeos são das
disciplinas de português, matemática e ciências, tendo o vídeo sobre “Representação com
material dourado” elaborado para turma de 4º ano mais de 880 visualizações na plataforma
Youtube. A autora observou que os vídeos possibilitaram a compreensão dos conteúdos pelos
alunos, considerando que nem todos os pais e/ou responsáveis tiveram acesso à educação,
sendo alguns analfabetos. Conclui-se que os vídeos elaborados pela autora com o intuito de
auxiliar os alunos e professores da rede municipal cumpriu com seu objetivo, nem todos os
alunos tiveram acesso, mas os que conseguiram apresentaram uma melhora na resolução das
atividades.

Palavras-chave: Vídeos. Ensino remoto. Professores. Recurso pedagógico.
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A ADEQUAÇÃO DA ROTINA ESCOLAR NO ENSINO REMOTO
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Resumo:
O texto a seguir faz uma reflexão a respeito da adequação da rotina escolar em tempos de
pandemia, onde a sala de aula passou a adentrar a casa dos estudantes, o que fez com que
muitos confundissem o tempo da escola e o tempo de lazer em casa. Dessa forma, esse
trabalho tem o objetivo de mostrar se ao propor uma rotina escolar aos estudantes o ensino
da forma remota passa a ser melhor sucedido em uma escola da rede estadual de ensino do
Rio Grande do Sul, que atende estudantes dos anos iniciais ao Ensino Médio. A pesquisa
parte das características de uma pesquisa-ação, pois as pesquisadoras propõem uma
modificação no seu ambiente de trabalho. Dentre os autores que embasam a teoria da
proposta destaca-se Sacristan, Chartier, Gadotti e Barbosa.
Palavras-chave: Rotina Escolar. Ensino Remoto. Pandemia.

1 Introdução
As rotinas podem ser vistas como um produto cultural, que são produzidos e
reproduzidos na vida diária, tendo como evidência a organização do cotidiano. Dessa
forma, não se utiliza a palavra rotina como sinônima de cotidiano, pois entende-se que o
cotidiano é algo muito mais amplo que pode acontecer diversas novidades em torno de um
cotidiano, enquanto na rotina, as atividades se repetem, criando um vínculo de
conhecimento com as características da formulação desse espaço-tempo rotineiro.
Em 2020, o mundo foi surpreendido com uma forma de sociedade constituída de
maneira diferente, devido à propagação do Coronavírus no nosso país e fora dele, o que
causou algumas mudanças na rotina diária da população. Por ser um vírus responsável pelo
surgimento de uma infecção respiratória, conhecida como COVID-19, que pode variar
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desde uma simples gripe até complicações muito graves, como pneumonia, colocando a
vida em risco, foram estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) alguns
cuidados paliativos, como o distanciamento social, a utilização de máscaras, a higienização
das mãos com mais frequência, entre outros aspectos.
Devido a esse problema mundial, em meados do mês de março, o Ministério da
Educação (MEC) precisou instituir normativas de distanciamento social nas escolas,
interrompendo as atividades presenciais em todas as redes de ensino do país. Causando
uma verdadeira modificação na forma de planejar e de ensinar do professor, e
paralelamente, na forma de aprender do aluno. Tornando o trabalho da gestão escolar ainda
mais desafiador, pois os planejamentos, as normativas, as rotinas escolares mudaram com
muita rapidez, o objetivo tornou-se outro: preservar a saúde de estudantes, professores,
funcionários, comunidade, e logo após, projetar uma forma de sala de aula não presencial
que atinja a todos, uma vez que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da
família, que 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, conforme a Constituição vigente (1988).
Com esse propósito, cada Secretaria de Educação começou a se organizar com seus
recursos, humanos, tecnológicos, conhecimentos de plataformas digitais, disponibilidade
de acesso e de internet para ser oferecida a rede de ensino.
O objetivo principal desta pesquisa é evidenciar a importância da rotina escolar
mesmo em tempos de ensino remoto, uma vez que no primeiro momento, tanto
professores, quanto alunos foram encaminhados para casa com informações sobre os
cuidados que precisavam ter nesse período de pandemia, mas sem orientações de como se
daria o ensino a partir daí. Com isso, os ritmos e tempos das pessoas ficaram
desorganizados, sem horário certo para nada, dessa maneira, quando foram impostas as
atividades remotas, muitos estudantes não conseguiram voltar a realizá-las, até porque essa
atividade não presencial, requer autonomia e protagonismo do estudante, o que muitos não
sabem como lidar.

2 Metodologia
A pesquisa referenciada neste artigo, foi realizada em uma Escola de Ensino Médio
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da rede pública do Estado do Rio Grande do Sul, situada na cidade de Rio Grande. A
escola atende um público de 640 alunos, distribuídos entre 1º ano do Ensino Fundamental e
3º ano do Ensino Médio, inclusive turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Essa
rede de ensino específica optou por trabalhar com a Plataforma Classroom, ligada ao
Google, oferecendo acesso por meio do e-mail para todos os professores e estudantes da
rede.
A pesquisa denomina-se como qualitativa empírica, uma pesquisa de campo,
realizada a partir dos dados disponibilizados pela escola, e pelos métodos pensados pela
equipe diretiva junto com a equipe pedagógica para organizar esse momento e atingir mais
alunos com esse sistema de ensino não presencial. Inspirada na pesquisa-ação, uma vez
que as pesquisadoras visão com essa reflexão modificar o seu lugar de trabalho.
Por meio de planejamentos, reuniões, formações, união e comprometimento, foi
possível observar uma grande força tarefa sendo constituída no ambiente de estudo, e
também de trabalho, dessa forma, objetiva-se constatar se essas modificações foram
favoráveis para criar a rotina dos estudantes inseridos no ensino regular para realizarem as
atividades propostas pelos professores dentro da plataforma, organizando o seu tempo e
aprendendo de uma maneira diferenciada. Nos tópicos seguintes, traremos discussões
teóricas sobre a rotina escolar e o ensino não presencial, para embasar nossa análise.

3 Resultados e Discussão
O estudante quando é inserido no contexto escolar traz consigo algumas rotinas,
muito ligadas aos aspectos familiares, a partir dessa inserção, acaba construindo uma nova
rotina, reconhecendo o espaço e entendendo como funciona os aspectos, as normas e os
contextos da escola. Há algumas transições dentro desse contexto escolar que fazem com
que a rotina do aluno também seja modificada, como a passagem da Educação Infantil para
o 1º ano do Ensino Fundamental, a passagem dos anos iniciais para os anos finais do
Ensino Fundamental e a passagem do Ensino Fundamental para o Ensino Médio. As
configurações dentro dessas transições se modificam, e o estudante precisa se adaptar as
novas rotinas, hábitos diferenciados, em alguns casos pluralidade de professores, aumento
de disciplinas, independência de deslocamento dentro da escola, entre outros fatores.
De certa forma, ao longo da trajetória escolar, o estudante acostuma-se com os
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horários e dinâmicas escolares, mesmo que por vezes surjam novidades. De acordo com os
estudos de Barbosa (2006), rotina é uma categoria pedagógica que os responsáveis pela
educação estruturam para, a partir dela, desenvolver o trabalho cotidiano nas instituições,
salientando também:
Na prática educativa está sempre presente uma rotina de trabalho, que
pode ter autorias diversas: em alguns casos, são normas ditadas pelo
próprio sistema de ensino; outras vezes, pelos técnicos ou burocratas
dessas repartições; outras ainda, pelos diretores, supervisores ou
professores e demais profissionais da instituição e, em certas escolas,
também as próprias crianças são convidadas a participar da elaboração
das normas (BARBOSA, 2006, p. 35).

A pesquisadora citada realiza os seus estudos voltados à rotina escolar
evidenciando a Educação Infantil, como a primeira inserção da criança ao ambiente
escolar, mas entendemos que essa rotina estabelecida dentro de normas, de horários, de
espaços e de tempo, se dá em todo o contexto escolar. Sendo fatores condicionantes dessa
organização: o modo de funcionamento da instituição, o horário de entrada e saída dos
estudantes, o turno de estudo dos estudantes e de trabalho dos profissionais, entre outros
fatores. Os quais, muitas vezes não são estudados e problematizados como aspectos
importantes dentro da escola, mas num momento atípico igual ao que passamos, nos fazem
perceber o quanto são determinantes para a organização de estudos.
Essa situação atípica se deu devido à pandemia do Coronavírus, que com a medida
de isolamento social, as escolas foram fechadas, causando a quebra da rotina escolar. Pais
(1986), reflexiona que de fato, o quebrar com a rotina pressupõe a existência dela.
A partir do fechamento das escolas, a gestão escolar precisou reinventar a sua
metodologia e pensar em possibilidades de atender à comunidade escolar. Segundo Gadotti
(1994), o projeto da escola depende, sobretudo da ousadia dos seus agentes, da ousadia de
cada escola em assumir-se como tal, partindo da “cara” que tem, com seu cotidiano e seu
tempo-espaço, isto é, o contexto histórico em que ela se insere. Projetar significa “lançar-se
para frente”, ante ver um futuro diferente do presente. Projeto pressupõe uma ação
intencionada com um sentido definido, explícito, sobre o que se quer inovar.
Essa fatalidade, proporcionou um novo recurso para a instituição escolar, o ensino
não presencial, o qual foi instituído com muita rapidez, por isso ainda está em fase de
adaptação e alterações. Essa questão não era problematizada no Projeto Político
Pedagógico (PPP) da escola pesquisada, pois nunca se havia passado por um período
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histórico assim, mas mesmo com as mudanças repentinas, não se pode fugir ao que é
instituído enquanto política escolar, fundamentando-se na certeza de que cada escola é
única, com suas peculiaridades, clima organizacional, cultura, perfil sócio-econômico.
Dessa maneira, para desenvolver um Plano de Ação para esse período, entendeu-se que
cada escola necessita olhar para si mesma, refletir sobre suas práticas, seus limites e
potencialidades e de maneira autônoma e coletivamente.
Dentro dessa coletividade, foi possível perceber a quebra de rotina dos estudantes,
quando foram cobrados a realizarem as atividades de forma remota, percebeu-se que
poucos conseguiam se organizar para realizar as atividades no período que estariam na
escola. Conforme Sacristán (2005), a escolarização é um fato tão natural na paisagem
social de nossas formas de vida que é estranho imaginar um mundo sem ela, passar um
determinado tempo na escola é um rito naturalizado na vida de todo sujeito. Ao encontro
com essa perspectiva, entende-se a confusão dos estudantes ao terem que projetar essa
escolarização para dentro da sua residência, tendo que organizar o seu próprio tempo,
ambiente, tarefas, aprendizagens, sendo protagonista do seu saber. Não houve tempo para
ensinar isso aos estudantes, nem sequer algum dia se imaginou essa possibilidade, uma
sociedade sem a escola física. Mas há de se ter um olhar pedagógico diferenciado nesse
momento, uma vez que a sociedade está sempre em constante mudança, mas com essa
situação caótica que passamos, essa mudança foi veloz.
As propostas pedagógicas dentro dessa instituição escolar foram então repensadas,
encontros virtuais aproximaram equipe pedagógica e estudantes, diálogos sobre como
organizar o tempo de estudo em casa, aulas com sincronidade entre professores e
estudantes, possibilidade de exposição dos trabalhos realizados, avaliação qualitativa,
valorizando o crescimento e autonomia do estudante.
Dessa forma, pode-se perceber na tabela abaixo o quanto o trabalho de escuta e
organização fez com que o estudante se motivasse para terminar o ano letivo de 2020. A
tabela retrata a participação dos estudantes no mês de julho/2020, quando foi instituída a
plataforma virtual de aprendizagem na escola e a participação dos estudantes no mês de
novembro/2020, após a busca incessante dos estudantes desmotivados e das ações
realizadas pela equipe.
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Organização da rotina escolar no ensino remoto
JULHO

NOVEMBRO

Anos Iniciais

28%

50%

Anos Finais

50%

76%

Ensino Médio

36%

75%

Fonte: Arquivo autoral

A tabela mostra um aumento nos índices de acessos do mês de Julho para
Novembro, separando os segmentos em Anos Iniciais, Anos Finais (os quais compõem o
Ensino Fundamental) e o Ensino Médio, para que se possa ter um percentual melhor de
qual segmento teve um crescimento maior, porém ainda não se alcançou a totalidade dos
estudantes, a maior dificuldade que a escola encontrou foi na realização das atividades por
meio da plataforma nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pois esses estudantes
precisam do auxílio da família para realização das atividades.
Salienta-se que muitos estudantes da comunidade escolar não tinham acesso à
internet e equipamento tecnológico, esses retiraram o material por meio físico na escola,
em data determinada mensalmente.
Compreende-se que as intervenções propostas pela escola ajudaram na organização
da rotina escolar dos estudantes, pois o número de alunos realizando as atividades pela
plataforma cresceu, mas é evidente que essas intervenções precisam de continuidade.
Poucas famílias acreditaram nessa forma de ensino e por isso não valorizaram, deixando de
incentivar aos filhos a participarem dos encontros e das atividades remotas.
Entende-se que o novo traz sempre uma rejeição por parte da comunidade, em que
há muito tempo precisa se inovar e reinventar.
Se a infância, e a juventude são conceitos mutáveis, porque em cada
momento e lugar representam pessoas que evoluem em determinadas
situações. As formas culturais sobre como tratá-las e educá-las também
são, por isso não se deve estranhar ou se queixar que os alunos de hoje
sejam e se mostrem diferentes; toda geração deve ter sentido esse
estranhamento que evidência uma realidade elementar. Os padrões
culturais que reinam em nossas formas adultas de nos relacionarmos com
os menores, e de educá-los, as ideias e valores que guiam nossas relações,
são o resultado de linhas evolutivas que se cruzam na história da
sociedade e da cultura (SACRISTÁN, 2005, p. 102).

Um acontecimento inusitado mostrou o quanto a nossa cultura se modifica e que
muitas vezes, a comunidade escolar precisa libertar-se das crenças e valores, para
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conseguir seguir o que é proposto. Com esse desprendimento, apesar da distância física, a
relação professor-aluno ficou muito próxima, tanto professores quanto alunos foram postos
a aprender uma nova metodologia de ensino, modificando a cultura escolar em mais uma
questão.
Acontecimento – é preciso entendê-lo não como uma decisão, um tratado,
um reinado ou uma batalha, mas como uma relação de forças que se
inverte, um poder confiscado, um vocabulário retomado e voltado contra
seus usuários, uma dominação que se debilita, se distende, se envenena a
si mesma, e outra que entra, mascarada. As forças em jogo na história não
obedecem nem a um destino, nem a uma mecânica, mas efetivamente ao
acaso da luta. Elas não se manifestam como as formas sucessivas de uma
intenção primordial; tampouco assumem o aspecto de um resultado.
Aparecem sempre no aleatório singular do acontecimento (Foucault apud
Chartier, 1996, p. 21).

O que foi descrito por Foucault para descrever “acontecimento”, é exatamente o
que aconteceu nesse momento histórico, forças invertidas, que nem professores e nem
gestores conseguiram deter a modificação que se estabelece no ensino. É um tempo de
reflexão, de mudança, mas fundamentalmente de união, para pensarmos em como retomar
uma rotina diária na vida dos estudantes, pois mesmo que nesse momento não seja possível
estarmos dentro de uma escola física, o ensino e a aprendizagem não podem ser apagados,
precisamos de propostas e planejamentos para projetar esse novo momento.

4 Considerações Finais
A pesquisa apresentada sobre a rotina escolar no ensino remoto trouxe uma
possibilidade de reflexão para equipe pedagógica, a qual prioriza o crescimento e o
fortalecimento da educação independente do método, da modalidade ou do recurso de
estudos, mostrando que quando a equipe pedagógica está unida com a comunidade escolar
é possível realizar um trabalho contínuo e progressivo.
Não se pode deixar de discutir que com a pandemia a sociedade vivenciou um caos
de emoções, pois muitas pessoas perderam seus empregos, fecharam seus comércios,
foram impedidos de trabalhar, sem contar nas inúmeras famílias que perderam membros da
sua família. Na escola pesquisada não foi diferente, foram relatados casos de estudantes
que perderam membros da família, os quais precisaram de um apoio diferenciado. Assim
como muitos jovens precisaram trabalhar para auxiliar na renda econômica da família, pois
seus pais haviam perdido o emprego. Sabe-se que para ter um ensino remoto efetivo seria
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necessário que todos os estudantes tivessem o equipamento tecnológico e a internet,
porém, na situação atual do país não é possível descrevermos uma comunidade assim, por
isso não é possível alcançar a totalidade dos estudantes.
Que as pesquisas possam alavancar esse ensino que veio para ajudar no momento
de distanciamento social, mas que seja possível a elaboração de projetos governamentais
para arcar com recursos para que não haja tanta desigualdade social perante aos estudantes.
O propósito da pesquisa e da ação foram alcançadas, pois foi possível verificar o aumento
de acessos e realizações de atividades remotas ao longo do 2º semestre de 2020. Com isso,
a escola se prepara para um novo ano letivo, com maiores possibilidades e caminhos
direcionados.
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Resumo:
O projeto de pesquisa de mestrado intitulado Gestão de Habilidades Sociais para Estudantes
com Deficiência Intelectual no Contexto da Educação Profissional e Tecnológica, tem como
objetivo geral elaborar e implementar um plano interventivo para os estudantes com
deficiência intelectual da Educação Profissional e Tecnológica, a fim de aprimorar as
relações sociais destes estudantes em diferentes ambientes, bem como, avaliar os efeitos da
implementação deste plano na formação profissional do sujeito. Participam dessa pesquisa
quatro estudantes com Deficiência Intelectual da Educação Profissional e Tecnológica, seus
familiares, os acadêmicos de um curso de graduação (os quais identificamos com
facilitadores acadêmicos), os professores e coordenadores de ensino. O estudo ocorre em um
município de médio porte no interior do estado do Rio Grande do Sul, em uma das unidades
de ensino de uma universidade federal, que promove e ministra cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio e a Educação Profissional Tecnológica. Por questões
do momento pandêmico, a pesquisa realizou-se de forma virtual, utilizando os recursos
online, como a plataforma Google Meet, WhatsApp e Moodle. Para obtenção dos dados
utilizamos os seguintes instrumentos: Escala de Intensidade de Apoio (SIS) e Registro no
Diário de Campo, para ambos instrumentos se realizou uma análise quantitativa e auxiliando
na construção do Planejamento interventivo para os estudantes com deficiência. Será
aplicado o Protocolo de Observação nas atividades mediadas pelos facilitadores acadêmicos
e por fim o Questionário de Validade Social. Os resultados serão apresentados após a análise
final de todos os instrumentos serem aplicados, pois a pesquisa está na fase final de coleta.
Os encontros online foram realizados no ano de 2020, pela plataforma do Google Meet. Os
encontros entre cada estudante, sua facilitadora acadêmica e a pesquisadora ocorreram
semanalmente onde foi implementado o plano interventivo. Mensalmente realizou-se um
encontro com a participação de todos os estudantes e as suas facilitadoras acadêmicas, onde
buscamos trazer temas referentes ao contexto atual, com esclarecer dúvidas sobre o COVID19 e as orientações sobre as alterações ocorrida no calendário acadêmico.

Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica. Educação Especial. Deficiência
Intelectual. Habilidades Sociais.
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Resumo:
Frente ao desafio de trabalhar a Educação Inclusiva, busca-se fundamentações teóricas que
possam contribuir no processo de ensino e na compreensão da necessidade de estabelecer
políticas de Educação Inclusiva de qualidade para atuar no âmbito da inclusão de alunos com
deficiência intelectual na Educação Profissional e Tecnológica, sendo esse um fator
facilitador as ações em prol de uma educação com qualidade. Um dos desafios da Educação
Profissional e Tecnológica é a formação desses estudantes com deficiência intelectual e que
os mesmos possam ser participativos nas atividades, no processo de ensino, realizem
atividades da vida diária com autonomia e independência, assim como no convívio social,
visando futura inserção no mercado trabalho. Para realizar uma avaliação funcional das
necessidades de apoio do estudante, utiliza-se a Escala de Intensidade de Apoio (Supports
Intensity Scale – SIS) (AAIDD, 2004), com o objetivo de medir a intensidade da necessidade
de apoio de jovens e adultos com deficiência intelectual, sendo esse, um instrumento de

avaliação que auxiliar no desenvolvimento de planejamentos educacionais individuais
centrados nas áreas que necessitam de mais apoio. A SIS, versão adulta, é aplicada com
jovens a partir dos 16 anos. Participaram do estudo quatro estudantes com deficiência
intelectual de cursos subsequentes da Educação Profissional e Tecnológica, de uma
instituição de ensino, da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mediante a análise
dos dados presente na SIS, os resultados identificaram áreas que necessitam de maior apoio
pelo estudante com deficiência intelectual, são elas: aprendizagem ao longo da vida,
atividades da vida em comunidade e atividade sociais, onde os tipos de apoio variam deste
apoio verbais ou gestuais a ajuda física total. Visando ampliar essas habilidades dos jovens
com deficiência intelectual, de forma a proporcionar experiências mais articuladas, com a
realidade de cada ambiente dentro do espaço acadêmico que estes estudantes participam.
Desta forma, se oportunizará uma efetiva formação no ensino deste estudante com
deficiência, assim como, propiciará recursos facilitadores para sua capacitação profissional.

Palavras-chave: Educação Especial. Educação Profissional e Tecnológica. Ensino
Colaborativo. Deficiência Intelectual. Educação Inclusiva.
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Resumo:
A pesquisa, em andamento, Atravessamentos narrativos entre a infância e a velhice aborda
o intercâmbio de narrativas e o compartilhamento de experiências entre cinco crianças de
um Centro Municipal de Educação Infantil de Goiânia, e pessoas idosas de seus contextos
familiares. A pesquisa tem como objetivo refletir sobre como crianças e pessoas idosas
percebem as representações visuais difundidas socialmente sobre as categorias etárias
infância e velhice, além de buscar compreender como as relações intergeracionais, as
memórias e os relatos de vida podem contribuir para a construção de repertórios visuais das
pessoas envolvidas na pesquisa. Para isso, tem-se construído uma pesquisa narrativa, com
enfoque participativo, a fim de valorizar as oralidades e as histórias de vida das pessoas
envolvidas neste processo. O estudo está fundamentado teoricamente em autores que
discutem as categorias etárias, a memória e a educação em consonância com os Estudos da
Cultura Visual, tais como: Debert (1998), Cunha (2008), Martins (2009) e Hernández
(2011). Como parte do processo de investigação qualitativa, estão sendo realizadas
entrevistas semiestruturadas com as pessoas participantes, também faz parte do trabalho de
campo as contações de histórias realizadas pelas pessoas idosas e construções de narrativas
visuais pelas crianças, que utilizam o desenho como forma de expressão. Devido ao atual
cenário, o desenvolvimento da pesquisa de campo que a priori se daria na instituição, está
acontecendo de maneira remota, contando com o empenho e dedicação das famílias dos
atores da pesquisa que se tornaram parceiras e mediadoras no processo de investigação. O
resultado esperado, refere-se justamente ao ponto de convergência do estudo, que é a análise
sobre como e o que podem aprender juntas, as crianças e as pessoas idosas, por meio de
histórias contadas e da produção de narrativas visuais.
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1

RELATO DE EXPERIÊNCIA NO RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: OS
DESAFIOS E DIFICULDADES DA DOCÊNCIA EM TEMPOS DE
PANDEMIA
OTONI, Líssia Danielle G.¹.; MARIANO, Sangelita Miranda F.²; BOMTEMPO, Kênia4
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano–Campus Morrinhos-GO
lissia.otoni@estudante.ifgoiano.edu;sangelita.mariano@ifgoiano.edu;
kenia.bomtempo@ifgoiano.edu

Resumo:
No presente trabalho apresento um relato de experiência, proporcionada pelo Programa
Residência Pedagógica(PRP), no qual aponto algumas considerações acerca dos desafios e
dificuldades da educação em tempos da pandemia do coronavirus, que veio mudar a vida de
toda uma nação, causando medo e muitas incertezas a todos nós. Na educação nos vimos
diante de grandes desafios, entre eles o uso de diversas tecnologias que antes já existiam e
faziam parte da realidade de muitas pessoas, porém, com uso mais restrito e que agora
precisaram ser inseridas em todo contexto escolar. Ressalto que com as aulas presenciais
suspensas, as instituições escolares se viram diante da necessidade de aulas remotas, o que
levou todo sistema educacional e seus profissionais a se reinventarem, buscando novas
possibilidades de continuarem cumprindo as demandas curriculares e calendários. É possível
depreender que uma pandemia por um lado revelou a fragilidade da nossa educação,
evidenciando ainda mais a desigualdade de acessos e a necessidade de inovação e ao mesmo
tempo mostrou a importância do professor e sua capacidade de lidar com mudanças.
Palavras-chave: Residência Pedagógica. Pandemia. Aulas remotas. Tecnologias. Reinventar.

1 Introdução
O presente trabalho consiste na elaboração de relato de uma experiência
proporcionada pela participação no Programa Residência Pedagógica(PRP), da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior(CAPES), um programa que busca a
qualidade na formação do professor, oportunizando muitos aprendizados ao promover a
ambientação do licenciando no ambiente escolar, fortalecendo e ampliando o vínculo entre
IES e as escolas de educação básica, além da aproximação entre teoria e prática, tudo isso
possibilitando uma visão mais ampla da realidade escolar, ou seja, da profissão que escolheu.
Os desafios começaram nessa inserção no ambiente escolar, isso porque, normalmente
essa inserção se dá com um trabalho de observação do dia a dia da unidade escolar,
possibilitando maior conhecimento do local e de todo seu funcionamento, para depois de
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passada essa fase ser elaborado um diagnóstico da unidade em que o licenciando foi inserido.
Porém, nesse ano de 2020 fomos surpreendidos com um cenário mundial em que todos
tiveram que se reinventar diante de uma Pandemia que nos deixou reféns em nossas próprias
casas, suspendendo diversas atividades, dentre elas as escolares. Com esse cenário atual, de
isolamento social e da necessidade de aulas remotas, surgiram novas demandas que
desafiaram e influenciaram muito na inserção no ambiente escolar e na elaboração do
diagnóstico, exigindo mudanças de pensamento e práticas, para atender essa nova demanda e
para conseguir entender o contexto escolar dentro da realidade atual.
Diante do contexto pandêmico, com aulas presenciais suspensas, a educação se inseriu
num movimento de grandes desafios, professores regentes e em formação tiveram que mudar
suas rotinas, atender novas exigências e criar novas propostas de aula, pensar mecanismos que
atendam a necessidade de todos estudantes. Os docentes, se viram planejando um ensino
remoto, que é um processo emergencial com a organização dos horários de aulas como se
estivessem em aula presencial, porém a distancia e com uso de recursos tecnológicos que nem
todos têm acesso e sabem usar, surgindo assim, dificuldades para professores, alunos e para
aqueles envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem. Vivenciamos muitas
desigualdades, de acessos em função das desigualdades sociais características do contexto
brasileiro. Esse sistema de aula tem exigido muito dos professores, mas também dos alunos e
dos pais, que se depararam com a necessidade de dar um maior suporte e nem sempre é
possível, seja pela sua pouca formação ou mesmo pela falta de tempo, nos fazendo notar que a
pandemia deixou evidente a realidade da nossa educação e das desigualdades de
oportunidades.
Ainda há quem diga que os professores não querem trabalhar, que estão a favor dessa
realidade de aulas remotas, que assim eles passaram toda responsabilidade para os pais,
ficando tudo mais fácil para eles. Um pensamento totalmente equivocado, pois professores
nunca trabalharam tanto como estão fazendo agora, tiveram que se reinventar, transformar
suas casas em sala de aula, ser professor em tempo integral, ajudando alunos não só com
conteúdos, mas também com uso das tecnologias necessárias para as aulas, mostrando como
estão sempre prontos para todos desafios, mesmo com toda dificuldade. Como afirma Tardif
(2000):
No plano da formação e do exercício profissional, o que caracteriza o
professor não é exclusamente o domínio de uma disciplina, mas o de
um conjunto de conhecimentos que chamamos de saber docente, que
inclui uma gama não só de saberes, mas também de práticas relativas
ao ofício de ensinar.
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Por meio da participação no Residência Pedagógica tenho observado e sentido essa
realidade de perto, todos veem o resultado final apresentado nas aulas, mas nem imaginam o
que está por trás, o trabalho para chegar no resultado apresentado e é sobre essas dificuldades
enfrentadas com essas novas demandas que quero descrever uma experiência que vai além da
docência e que tem aproximado ainda mais da realidade dos alunos. Cumprir calendário,
conteúdos, gravar vídeos, entender o contexto das famílias,dar assistência por whatsApp,
telefone, entre outras tarefas, uma realidade de sobrecarga que professores regentes e em
formação estão enfrentando.

2 Metodologia
A elaboração desse relato teve como recurso metodológico o uso de observação e
reflexão, tendo caráter exploratório e qualitativo, visto que os resultados foram obtidos a
partir da observação e vivência durante a regência e também por contato via WhatsApp com a
professora regente da turma do 2º ano do Ensino Fundamental

3 Resultados e Discussão
Devido o cenário atual, pandêmico, com aulas presenciais suspensas desde março de
2020, como residente não sabia o que esperar e como seria essa regência e como seria a
inserção no ambiente escolar, mas uma coisa era certa, precisava me preparar para essa nova
demanda de aulas à distância, não sabia como aconteceriam as aulas e nem qual realidade iria
encontrar, o que já gerou muita ansiedade, mas era somente o começo de tantos outros
desafios que podemos encontrar nessa jornada que é a educação. Segundo Bhabha( 2010):
Tudo que é novo causa um sentimento de estranho. Assustar-se com o
“nunca visto” reside no fato de que a maioria dos conhecimentos está
fora da gente. Por mais estudioso que um humano seja, por mais que
se esforce em aprender, ele sempre será surpreendido pelo
desconhecido.

Tive que elaborar planos de aula “A” e “B”, pois a situação poderia mudar de uma
hora para outra. Planos elaborados sem saber a realidade da turma, baseados apenas em
documentos curriculares, sendo que somente com a vivência conseguimos perceber as reais
necessidades e assim trabalhar de forma mais precisa. Foi nesse cenário de incertezas que
cheguei para regência, encarando essas e outras dificuldades, aprendendo desde já lidar com
os imprevistos que podem surgir em uma sala de aula, seja ela presencial ou on line e
confirmando que não só de teoria se faz um professor, é preciso ter um diálogo entre teoria e
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prática, a práxis efetivamente construída, uma ação com reflexão da teoria, uma dialética
necessária. Como afirmava Paulo Freire “A gente se forma como educador permanentemente
na prática e na reflexão sobre a prática”.
Não podemos negar que já faz um tempo que o avanço tecnológico está presente e
modificou muito o comportamento humano e diversas áreas de trabalho e na educação não foi
diferente, porém esse uso da tecnologia em sala de aula estava presente, em sua maior parte,
no ensino superior e em raros casos era utilizado na educação básica, o que mudou com a
pandemia, todos se viram com a necessidade de estabelecer uma nova relação com as
tecnologias e mudar a postura quanto a seu uso. Professores começaram passar muito tempo
em frente ao computador para programar as aulas remotas e se deparando com muitas
dificuldades no uso dessas tecnologias digitais, sair do processo rotineiro da sala de aula
presencial foi muito trabalhoso principalmente pela falta de tempo para uma adaptação.
Ministrar aula seja presencial ou de modo remoto exige planejamento, porém, a
maioria dos professores não tiveram uma formação que incentivasse o uso dos recursos
tecnológicos e por isso se viram com muita dificuldade quando foram forçados a uma
adaptação sem tempo para ensaios.
Ao contrário da maioria dos professores já formados e que já estão atuando nas
escolas, a nossa formação incentiva muito o uso de diversas ferramentas para tornar as aulas
mais atrativas e o aprendizado ser mais significativo para o aluno. Não nos prender apenas em
livros didáticos é sempre importante, ainda assim, com toda teoria adquirida, tenho achado
bem difícil desenvolver os planos de aulas remotas, gravar vídeos objetivos, com pouca
duração para manter o aluno estimulado, pensar em recursos que irão chamar sua atenção,
passar horas assistindo tutoriais de vídeos e ainda ter encontros tão curtos por meio do Google
Meet, toma um tempo bem maior do que planejamento presencial.
Para trabalhar na regência escolhi a literatura, a fim de, incentivar a leitura e mostrar
que podemos aprender muito com os livros e a sua diversidade de conteúdos, é um trabalho
que vai além da simples leitura. A execução do projeto incluiu contação de histórias, com
direito a caracterização e improvisos para tornar a história ainda mais interessante e assim
conseguir chegar no objetivo de formar leitores desde cedo, contudo fazer isso na prática não
foi fácil. Muitos são os fatores externos que aumentam esses desafios, entre eles não ter um
ambiente próprio para gravar os vídeos e nem para os momentos das aulas, além do fato por
estar em casa tem outras pessoas no mesmo ambiente e com isso não temos a privacidade de
quando estamos na escola, em que dificilmente teremos tantas interferências em sala de aula,
além do fato de apesar de estar mais próximo da realidade do aluno, não temos um contato
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direto, que é tão importante..
Me vi diante dessas dificuldades tendo que planejar poucas aulas, me coloquei no
lugar dos professores regentes que tem que seguir essa rotina todos os dias, e além da
preocupação com conteúdo, têm que se preocupar com todo contexto que seus alunos estão
vivendo, nas dificuldades que eles também estão enfrentando, uma vez que a desigualdade de
acesso é muito grande, e o professor tem se desdobrado para tentar garantir a todos o mesmo
direito, o que nem sempre é possível. Vejo a preocupação da professora regente em ajudar
todos seus alunos, que foram alfabetizados a distância e se encontram com muita dificuldade.
A docente se desdobra para dar o devido suporte a todos, e acompanhando essa rotina,
ajudando-a dando aulas de reforço, tentar encontrar um horário que atenda a todos, muitas as
tarefas que me fizeram ver o quanto os professores estão trabalhando em seu limite, a
quarentena e esse excesso de tarefas, tem levado professores ao um esgotamento preocupante.
Nosso sistema educacional não estava preparado para essa reviravolta, sempre falam
em inovação na educação, mas não esperavam ter que passar por essas mudanças de forma
imediata e mesmo assim o que vemos são professores empenhados em dar o seu melhor, não
abandonando seus alunos a mercê da situação, como afirma Arendt(1990, p.247):
A educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o
bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus
próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade
de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparandoas em vez disso com antecedência para a tarefa de renovar um mundo
comum.

Após esse período inicial de regência as dificuldades e desafios não acabaram, mas
assim como os professores regentes, tenho me adaptado a essa nova rotina e aprendendo cada
dia mais com essa experiência, sendo para mim gratificante tudo que estou vivenciando, pois
as dificuldades também fazem parte do processo de formação de toda profissão.
4 Considerações Finais
Participar do Programa Residência Pedagógica no contexto em que nos encontramos
foi agregador, me permitiu explorar novas técnicas e uma nova forma de docência , exigiu sair
do comum, o que não foi fácil, entretanto, me levou a ter um novo olhar sobre a realidade e
sobre a necessidade de estar preparada para novas possibilidades que podem surgir sem aviso.
A educação é cheia de desafios e todos nós somos responsáveis por esse sistema de
formação, e o que percebemos com essa pandemia é que todos precisam repensar em sua
formação e na forma como lidar com as mudanças. Como disse professor Helder Eterno da
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Silveira(2020): “ A pandemia não mudou o cenário e não trouxe o novo, mas sim mostrou as
fragilidades da educação e reforçou nossas carências”. Por mais que o uso dos recursos
tecnológicos não fosse algo novo e que deveriam fazer parte da realidade escolar há muito
tempo, esses eram pouco utilizados, por esse motivo foi visto como novo e cheio de mistérios,
tendo o professor um papel fundamental nessa transformação. Há quem acredite que possam
substituir o professor apenas por recursos tecnológicos, o que não é verdade, em uma história
construída por mudanças e permanências, por mais que achem que o simples acesso as
tecnologias resolveria todo problema, estão enganados, o professor é insubstituível e a
interação professor-aluno é essencial em todo processo de desenvolvimento.
Diante de toda observação e vivência no Residência Pedagógica, considero a
participação nesse projeto de extrema importância no meu processo formativo, por me
permitir viver experiências diversas e oportunizar essa aproximação da realidade escolar. Ver
o resultado final, do trabalho planejado, alcançar nossos objetivos é satisfatório, saber que
conseguimos atender as expectativas, mesmo diante de toda dificuldade e que o retorno pode
não ser da mesma forma que nas aulas presenciais, mas ainda assim ter resposta do que foi
proposto, faz valer a pena cada esforço para chegar até aqui, mostra que dar nosso melhor
pode cansar, porém temos mais ganhos que perdas.
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AS (NOVAS) PRÁTICAS PEDADÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
EM TEMPOS DE PANDEMIA
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Resumo:
Neste breve relato de experiência refletimos sobre as (novas) práticas pedagógicas da educação
infantil em tempos de pandemia. Consideramos que a própria prática foi escopo da reflexão,
considerado 12 (doze) turmas, com 16 (dezesseis) professores e com 192 (cento e noventa e
dois) alunos, nos períodos de 2020-2021. No ano passado, 2020, toda sociedade vivenciou
mudanças significativas em suas rotinas; conviver com o coronavírus implicou em mudanças
repentinas e significativas ao novo momento. Neste sentido, as instituições escolares fecharam
seus espaços físicos e alunos passaram a ser atendidos de forma remota e/ou virtual. A Educação
Infantil que é considerada um espaço propício de experiências individuais e compartilhadas,
expandidas colaborativamente, que abrange múltiplos contextos de vivências, aprendizagens e
desenvolvimento das crianças, precisou se reinventar. Com todas essas mudanças, o trabalho
pedagógico necessitou ser reestruturado, mas, mantendo sua preocupação com o
desenvolvimento das crianças. Mesmo neste período de tensões, os professores planejaram e
elaboraram atividades remotas diversificadas, assegurando aprendizagens das crianças, mesmo
sem o convívio presencial. Os desafios para conseguir a interação com os alunos foram imensos,
além da utilização constante de aparelhos celulares, computadores, de plataformas da internet,
também foi necessário desenvolver concomitantemente habilidades para manuseio dessas
tecnologias; entretanto, foi aos poucos que os docentes conseguiram e ainda estão
(re)aprendendo modos de pensar, fazer e ser na atual conjuntura social. Para alcançar seus
alunos, no que se refere ao desenvolvimento de competências e habilidades, os professores
careceram proporcionar aulas on-line, produzir vídeos educativos, oportunizar diálogos com
famílias/alunos através de ligações telefônicas, videochamadas, envio de e-mail, dentre outros,
uma aproximação discente e docente na construção de saberes. Nesse movimento, o professor
foi repensando, refazendo e reconstruindo suas práticas pedagógicas, entendendo que é

indispensável que suas ações mobilizem seus alunos, com um ensino-aprendizagem afetivo e
efetivo, contribuindo com seu desenvolvimento global.

Palavras-chave:
Práticas Pedagógicas. Educação Infantil. Pandemia.
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Resumo:
A presente discussão se baseia na experiência vivida no ensino a distância enquanto mulheres
e professoras do ensino médio técnico do IFgoiano – Câmpus Urutaí, no período de pandemia.
É sabido que após a segunda quinzena do mês de março do ano 2020 a pandemia se instalou no
território brasileiro, causa e efeito do Covid-19, desde então, as aulas presenciais de várias
instituições de ensino foram suspensas. No intuito de adaptar ao novo contexto pandêmico
foram instituídos alguns decretos e normas de níveis municipais, estaduais e federais para
implementação do ensino a distância. Tal realidade desencadeou muitas implicações na vida
discentes e docentes, principalmente do gênero feminino que passou a desempenhar dupla e
tripla jornada de trabalho. De fato, foram muitas dificuldades sentidas pelos(as) alunos(as) e
professores(as). No entanto, iremos propor uma reflexão sobre a sobrecarga das professoras que
tiveram que conciliar as atividades domésticas do lar, cuidar dos(as) filhos(as) e desempenhar
um excelente trabalho no ensino a distância. Para embasamento teórico buscamos dialogar com
alguns autores que se dedicam a tal discussão. Queremos contribuir para o debate junto ao meio
acadêmico e a sociedade sobre a dupla e tripla jornada de trabalho que muitas professoras estão
submetidas na pandemia.
Palavras-chave: Docência; Gênero feminino; Pandemia.
Summary:
The present discussion is based on the experience lived in distance learning as women and
teachers of the technical high school of IFgoiano - Câmpus Urutaí, during the pandemic period.
It is known that after the second half of March of the year 2020 the pandemic was installed in
Brazilian territory, cause and effect of Covid-19, since then, the face-to-face classes of several
educational institutions were suspended. In order to adapt to the new pandemic context, some
decrees and rules of municipal, state and federal levels were implemented to implement distance
learning. This reality has triggered many implications in the lives of students and teachers,
mainly of the female gender, who started to perform double and triple work shifts. In fact, there
were many difficulties experienced by students and teachers. However, we will propose a
reflection on the burden of teachers who had to reconcile the domestic activities of the home,
take care of children and perform an excellent job in distance learning. For theoretical basis we
seek to dialogue with some authors who dedicate themselves to such a discussion. Because we
want to contribute to the debate with the academic environment and society about the double
and triple working hours that many teachers are subjected to in the pandemic.
Keywords: Teaching; Feminine gender; Pandemic.

1 Introdução
Com efeito do atual cenário pandêmico1 que se instalou no mundo e no Brasil desde
março de 2019, muitas medidas foram tomadas pela educação no combate a disseminação do
COVID-19, dentre elas, a suspensão das aulas presenciais e a implementação da educação a
distância, no sentido de preservar à vida de milhares de alunos(as), professores(as) e
funcionários(as) que contribuem diretamente e indiretamente para um bom desempenho da
educação escolar.
Compreendemos a importância da educação escolar na formação crítica dos(as)
alunos(as), sendo um dos principais agentes que viabiliza discussões sobre cidadania e direitos
humanos.
Nesse viés de discussão, destaca-se que: “Eleger a cidadania como eixo da educação
escolar implica colocar-se explicitamente contra valores e práticas sociais que desrespeitem
àqueles princípios, comprometendo-se com as perspectivas e decisões que os favoreçam. Isso
se refere a valores, mas também a conhecimentos que permitam desenvolver as capacidades
necessárias para a participação social efetiva"2.
Assim sendo, a educação pode ser vista como uma das oportunidades de desmistificar
alguns valores distorcidos que são reproduzidos pelo processo acumulativo ao longo da história
da formação da sociedade brasileira.
Desta feita, a educação pode ajudar os(as) alunos(as) a se tornarem pessoas críticas e
conscientes de seus direitos e deveres em relação à sociedade. Sobre isso, Paulo Freire apud
Brandão, relata que: “vivemos sob o primado de uma desigualdade “estrutural”, um dos nossos
deveres enquanto educadores é torná-la um conhecimento.” (2006, p. 55).
Por esses relatos, afirma-se que devemos levar em consideração a grande importância
dos(as) professores(as) no processo de ensino aprendizagem no ambiente escolar. Visto que os
docentes contribuem para o raciocínio dos(as) alunos(as) sobre os conteúdos do currículo
escolar.
No entanto, observamos que com a suspensão das aulas presenciais, a implementação
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Segundo Matta et al (2021): Pandemia é um termo que designa uma tendência epidemiológica. Indica que muitos
surtos estão acontecendo ao mesmo tempo e espalhados por toda parte. Mas tais surtos não são iguais. Cada um
deles pode ter intensidades, qualidades e formas de agravo muito distintas e estabelece relações com as condições
socioeconômicas, culturais, ambientais, coletivas ou mesmo individuais. Uma pandemia pode até mesmo se tornar
evento em escala global. É o caso da Covid-19. Levou menos de três meses para que, no início de 2020, mais de
210 países e territórios confirmassem contaminações com o novo coronavírus, casos da doença e mortes.
2
No documento de introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais encontram-se explicitados a fundamentação
e os princípios gerais dessa proposta (PCNs, 1988).
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da educação a distância e o isolamento social surgiram algumas implicações na vida dos(as)
docentes, principalmente do gênero feminino. Dentre várias dificuldades sentidas pelas
professoras no período de pandemia, está a dupla e tripla jornada de trabalho.
Nessa perspectiva, vamos discorrer sobre as dificuldades vivenciadas por muitas
professoras no período de pandemia. A escolha pela temática se fundamenta no fato de sermos
mulheres e professoras do ensino médio técnico do IFgoiano – Câmpus Urutaí.
Ao desenvolver uma pesquisa sobre a intensificação e a invisibilidade do trabalho
docente no período de pandemia em Portugal, Baptista (2021), afirma que:

O ensino à distância anulou para as professoras, em grande parte, as relações
normais de trabalho, de troca de experiências e ideias ou de simples
convivialidade na sala de professores, nos corredores ou à entrada da escola.
Assim, durante este tempo em trabalho à distância, as mulheres viram-se
confrontadas com a dupla jornada em casa – o teletrabalho (aulas síncronas e
assíncronas e o contacto com os problemas sentidos pelos discentes) e a
realização das tarefas domésticas, o trabalho reprodutor que passava pelo
cuidar dos filhos e filhas, alguns menores e também das mães e pais mais
idosos (BAPTISTA ,2021, p.215).

Em consonância com a autora, essa realidade também pode ser observada no Brasil.
Compreendemos que muitas professoras tiveram que conciliar as atividades domésticas do lar,
cuidar dos(as) filhos(as) e desempenhar um trabalho satisfatório no processo de ensino
aprendizagem nas aulas síncronas e assíncronas propostas pelo ensino a distância.
Desse modo, grande parte dos trabalhos domésticos do lar são desenvolvidos por
mulheres, o qual perpassa por séculos e continua sendo profundamente invisível. Nas palavras
de Rago (2004), “[...] o lar é frequentemente local do sexismo e racismo”, sendo o lugar onde
se estabelecem as relações de opressão e exploração do gênero masculino sobre o feminino.
Segundo Lopes (2008, p. 39), vê-se “[...] o espaço doméstico, tido pela cultura sexista e
machista que legamos, como espaço naturalizadamente de mulher”. Esta situação é produzida
pelo patriarcado que, consequentemente, impõem no cotidiano da mulher a dupla e tripla
jornada de trabalho.
Nesse viés, quando analisamos o contexto histórico percebemos que o trabalho
doméstico é oriundo das relações sociais de uma sociedade brasileira patriarcal, racista e
machista que continua a vincular os trabalhos domésticos, sejam assalariados ou de âmbito
familiar, ao gênero feminino, o que causa sofrimento a muitas mulheres em uma sociedade que,
a partir do seu modo de produção, causa miséria, opressão, exploração e hierarquias por meio
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do gênero. Sobre isso, Cyrino (2012), contribui dizendo que:
[...] o patriarcado se sustenta sobre uma base econômica que é ocultada: o modo
de produção doméstico. Por intermédio do casamento, o “homem-marido” se
apropria do fruto do trabalho da sua esposa sem contrapartida salarial e fora de
todo circuito monetário. (CYRINO, 2012, p. 41, grifo do autor).

Desse modo, o patriarcado, inserido na sociedade, engendram estruturas de exploração
da mulher, sempre reservando a esta alguns trabalhos da esfera privada, com trabalho
considerado improdutivo em termos econômicos, como o cuidado com a casa e com a família,
prejudicando o bom desempenho de alguns trabalhos da esfera pública, na qual se realiza grande
parte do trabalho produtivo.
Nesse contexto, podemos compreender o quanto a dupla e tripla jornada de trabalho
nesse momento de pandemia no Brasil trouxe sobrecarga as professoras, prejudicando o bom
desempenho do trabalho docente, exaustão mental e física, como também, poucas
possibilidades de continuar se qualificando.
Sobre o estresse vivenciados por homens e mulheres no período da crise do covid-19,
Woitowicz (2021, p.176) relata que: “Enquanto dois terços das mulheres relataram mais
estresse e ansiedade como resultado da crise, com impactos no bem-estar, no trabalho e na vida
pessoal e familiar, entre os homens o registro é de metade dos respondentes.”
Destarte, se por um lado as mulheres conseguiram se inserir no mercado de trabalho
através da docência que lhe proporciona melhores condições econômicas, por outro lado, ainda
lhe são atribuídas as atividades domésticas do lar, consideradas, trabalho não produtivo.
Reconhecemos que estamos vivenciando uma situação atípica, como a pandemia do
covid19, e que todas as estratégias adotadas para educação vieram no sentido de oferecer um
ensino de qualidade a todos(as), tendo em vista a importância da educação para sociedade.
No entanto, não podemos deixar de levar em consideração as dificuldades enfrentadas
pelas professoras no período de pandemia3. No sentido, de buscar possíveis soluções que
minimize tais impactos. Hodiernamente, uma das possíveis soluções é desconstruir em meio a
sociedade que o trabalho doméstico pertence ao gênero feminino. Por meio dessas
considerações, espera-se contribuir para o debate junto ao meio acadêmico e a sociedade da
necessidade de desvincular os trabalhos domésticos do lar, ao gênero feminino.
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De acordo com Matta (2021, p.17): Os desafios postos em relevo pela pandemia não são apenas sanitários. São
socioeconômicos, políticos, culturais, éticos, científicos, sobremaneira agravados pelas desigualdades estruturais
e iniquidades entre países, regiões e populações.
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2 Metodologia
Do ponto de vista teórico-metodológico, a presente discussão busca propor uma reflexão
sobre os desafios enfrentados pelas docentes na pandemia, vislumbrando, consequentemente,
discussões a respeito do trabalho doméstico do lar, das relações culturais e de gênero. Sendo
consequência das experiências vivenciadas no desenvolvimento da prática docente no período
de pandemia. Contudo, também buscamos embasamento teórico dialogando com alguns autores
que tecem discussões sobre Ensino; Docência; Gênero feminino; Pandemia, como: Cyrino
(2012), Lopes (2008), Matta et al (2021), Rago (2004), Woitowicz et al (2021), dentre outros.
3 Resultados e Discussão
Compreendemos que discutir sobre as dificuldades vivenciadas pelas professoras no
período de pandemia do Covid-19, não se trata de algo fácil, pois é necessário levar em
consideração a realidade cotidiana de cada docente.
Todavia, entre tantos enfrentamentos que merecem reconhecimento e abordagem está a
dupla e tripla jornada de trabalho desempenhada por várias mulheres que não só se dedicam à
docência, como também, aos trabalhos domésticos do lar e aos cuidados da família.
A partir da situação intempestiva do Covid-19, notamos que a desigualdade de gênero
ainda é latente no Brasil, uma vez que o trabalho doméstico do âmbito familiar ainda é visto
como encargo da mulher. Desse modo, os processos históricos culturais patriarcais persistem e
de fato, precisam ser desconstruídos no sentido que buscar uma sociedade mais justa.
De forma clara e sucinta, devemos refletir teoricamente sobre essa realidade, visto
que vivemos em um processo contraditório, uma vez que é colocado nas mãos das docentes
o papel de despertar nos discentes a cidadania, quando lhe é negado o mínimo de igualdade,
situação expressa nas relações desiguais de gênero.
4 Considerações Finais

Consideramos que as principais dificuldades enfrentadas pelas professoras no período
de pandemia é fruto de uma discriminação histórica relacionada ao gênero. Com o isolamento
social a partir da pandemia, notamos que as desigualdades entre os gêneros feminino e
masculino persistem. Tal realidade é percebida pela naturalização do trabalho doméstico do lar
e os cuidados com a família ao gênero feminino. Entre tantos grupos de mulheres que sofrem
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com a dupla e tripla jornada de trabalho no seu cotidiano a partir dessa naturalização, estão as
professoras que desempenham um importante trabalho em meio a sociedade.
Dessa maneira, no sentido de minimizar essa discriminação socialmente construída no
Brasil arraigadas ao gênero é preciso conscientizar a população que o trabalho doméstico e os
cuidados com a família devem ser exercícios por todos(as).
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Resumo: A inatividade física é um problema mundial de saúde pública, que atinge
principalmente os adolescentes. Os fatores que influenciam negativamente a prática de
atividades físicas são denominadas de barreiras. A prevalência geral de inatividade física
insuficiente entre os adolescentes brasileiros é de 83,6%, sendo maior do que a prevalência
mundial que é de aproximadamente 80%. Deste modo, o objetivo deste estudo de revisão foi
identificar estudos que tenham relatado as barreiras à prática de atividades físicas em
estudantes adolescentes do ensino médio. Foram realizadas buscas em cinco bases de dados
eletrônicas (CINAHL, Cochrane Library, Embase, PubMed e Scopus), sem restrição de ano
de publicação e em idioma inglês. Os principais descritores utilizados foram: ‘estudantes’,
‘barreiras’ e ‘atividade física’. Todas as etapas da pesquisa foram realizadas por dois
revisores independentes com auxílio do software Rayyan. As discordâncias foram analisadas
por um terceiro revisor. A qualidade metodológica foi analisada de acordo com a
metodologia GRADE e a avaliação do risco de viés seguiu o checklist Downs and Black.
Foram encontrados e analisados 30 estudos publicados nas últimas duas décadas. As três
barreiras mais frequentes nos cinco continentes (Africano, Americano, Asiático, Europeu e
Oceania) foram: falta de tempo; priorização dos estudos e tarefas escolares; e falta de acesso
a instalações adequadas. As três principais barreiras são de cunho pessoal, sociocultural e
ambiental, respectivamente. As duas primeiras barreiras se relacionam ao fato de que os
adolescentes encontram-se em um momento de preparação para processos seletivos de
ingresso na educação de nível superior. Deste modo, é urgente o desenvolvimento de
estratégias para que a atividade física e, consequentemente, a saúde destes adolescentes não
seja prejudicada pela priorização da educação e seus compromissos nesta etapa da vida.
Palavras-chave: adolescente. atividade física. estilo de vida sedentário. estudantes.
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Resumo:
Este projeto de ensino, pesquisa e extensão compõem os núcleos Educação Especial, dos
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência Pedagógica
(RP), um projeto guarda-chuva, formado por ações que contribuem na constituição de um
espaço de aprendizagem da docência através da interação entre escolas da rede pública de
educação básica e a universidade, por meio da inserção dos licenciandos no cotidiano escolar
de modo a lhes oportunizar a criação e participação em experiências metodológicas,
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar. Os núcleos de
Educação Especial desenvolvem suas ações a partir de quatro eixos norteadores: ensino
colaborativo, avaliação funcional da Deficiência Intelectual, Atendimento Educacional
Especializado individualizado e produção e adaptação de recursos pedagógicos, procurando
assim auxiliar na grande demanda atual relacionada a Educação Especial na perspectiva da
educação inclusiva, visto que os princípios da educação inclusiva estão cada vez mais se
estabelecendo nas práticas pedagógicas das escolas. Estes núcleos envolvem a participação
de duas professoras da UFSM, seis professoras de escolas da rede pública de Santa Maria e
acadêmicos dos cursos de Educação Especial, diurno e noturno, da UFSM distribuídos em
seis equipes. O objetivo das ações, além da iniciação a docência, é o auxílio na superação de
dificuldades relacionados ao processo de ensino e aprendizagem de alunos com deficiência
em contexto inclusivo. Assim, no período em que estão no contexto educacional são

previstas atividades didático-pedagógicas articuladas em quatro dimensões de ações:
Atividades de ensino colaborativo em parceria e articulação com os professores do ensino
comum e de Educação Especial; Confecção de materiais pedagógicos com objetivo de
contemplar as especificidades de aprendizagem e pedagógicas dos alunos; Realização no
âmbito mais individual e/ou em pequenos grupos do Atendimento Educacional
Especializado e Avaliação de sujeitos com suspeita de deficiência intelectual. Considerando
a necessidade de distanciamento social, imposta pela pandemia do COVID-19, todas as
atividades são realizadas remotamente. Entende-se, que o Ensino Colaborativo conta com a
atuação em parceria do professor de ensino comum e o professor de educação especial,
ocorre de forma colaborativa nos momentos de planejamento, desenvolvimento e avaliação
dos alunos nesse espaço. Portanto, com a implementação do Ensino Colaborativo entre o
ensino regular e a educação especial os licenciandos tem subsídios para oferecer sugestões
e auxílio ao professor, planejando ações educativas em conjunto que corroborem com a
escolarização dos estudantes com deficiência intelectual.
Palavras-chave: Educação Especial. Ensino Colaborativo. Deficiência Intelectual.
Educação Inclusiva.
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Resumo:
O objetivo do projeto de ensino “Temos todo tempo do mundo? A EJA e a organização dos
estudos na pandemia de COVID-19” foi contribuir com a organização, durante a pandemia
de COVID-19, dos estudos dos discentes do Curso Técnico em Enfermagem Integrado ao
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Instituto Federal de
Goiás/Campus Águas Lindas. Tal proposição foi engendrada com vistas à atender ao público
da EJA e orientá-lo frente ao Ensino Remoto Emergencial (ERE). Para o desenvolvimento
do projeto foram feitas, de início, reuniões entre a equipe executora, para a organização e o
planejamento das atividades posteriores. No escopo do ERE, o caminho metodológico
adotado foi, de um lado, a realização de encontros virtuais, via Google Meet, apresentando

convidados incumbidos de discutir questões relativas ao tempo, à saúde mental, à
organização dos estudos online e as alternativas de estudos disponíveis, além da abordagem
sobre a realização de concursos públicos, vestibulares, ENEM e demais processos seletivos.
Por outro lado, ocorreram, regularmente, reuniões de monitoria com os participantes, no
intuito de acompanhar e orientar suas dúvidas e demandas. Como produto final, foi elaborada
e publicada a cartilha de estudos online intitulada “Como estudar em tempos de pandemia
de COVID-19?”, no propósito de oferecer, aos participantes, a síntese dos debates feitos ao
longo dos encontros virtuais, bem como ofertar, ao público de modo geral, um material com
potencial para ser útil na organização e condução dos estudos em tempos de COVID-19. Em
um primeiro momento, a proposição deste projeto deveu-se pela preocupação com a
continuidade dos estudos dos discentes da EJA, diante do ERE, traduzido como um novo (e
improvisado) processo de ensino-aprendizagem, ancorado nas relações virtuais entre
estudantes, professores, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais e demais profissionais da
educação. Escolher, em um segundo passo, o mote da organização dos estudos online foi, do
ponto de vista da equipe, um contributo para dirimir o temor de que os discentes se
distanciassem ou rompessem os vínculos com a escola. Diante disso, é possível apontar que
este projeto alcançou seu objetivo.
Palavras-chave: Projeto de Ensino. Educação de Jovens e Adultos. Ensino Remoto
Emergencial. Instituto Federal de Goiás. Campus Águas Lindas.
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Resumo:
O presente artigo tem como objetivo geral refletir sobre o desenvolvimento de crianças com
deficiências, estudantes dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, a partir dos
olhares dos professores de uma escola da rede pública do munícipio de Frutuoso Gomes/RN,
que está orientada pela perspectiva da educação inclusiva. Para realizar este estudo,
caracterizado como sendo uma pesquisa qualitativa, foi necessário realizar trabalho de campo
e desenvolver entrevistas estruturadas e observações. A pesquisa de campo foi realizada
durante o mês de maio de 2019 e teve como sujeitos quatro professores que trabalham em
salas de aula com crianças com deficiências. Para refletir sobre a realidade estudada, o
trabalho se fundamentou principalmente na categoria teórica Educação Inclusiva, tendo como
principais autores Mantoan (2003, 2006) e Dellani, Moraes (2012). Os resultados da pesquisa
mostram que os professores reconhecem a importância da presença do aluno com deficiência
na escola regular e que identificam alguns limites em suas práticas docentes para a garantia da
inclusão dos alunos, como a falta de formação para atender as crianças. Concluímos que é
necessária a formação continuada para que os professores possam construir melhores
metodologias para ensinar e interagir com seus alunos.
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Escola Regular. Professores. Prática docente.
1 Introdução
A escola inclusiva é a escola heterogênea, que recebe diversas crianças, cada uma com
sua particularidade. Inclusão é um tema recorrente em discussões sobre educação, tendo uma
trajetória marcada por lutas e conquistas, embora seja perceptível que ainda há muito que
melhorar para garantir qualidade de vida aos deficientes, para que tenham o direito de estarem
na sala de aula, recebendo educação e assistência para a permanência na escola, exercendo
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sua cidadania, sem qualquer descriminação. Para Segalla e Marta (2013, p.121) “todas as
escolas (e não só a pública) devem ser um espaço de convivência sem qualquer
descriminação”.
Inclusão escolar foi/é um grande desafio que deve ser enfrentado em conjunto,
articulando Políticas Públicas Educacionais, Projetos Políticos Pedagógicos (PPP), Leis e a
prática docente na sala de aula e escola. É necessário que exista principalmente o propósito de
incluir e que esse seja compartilhado entre todo o corpo docente para a escola se tornar
inclusiva, pois se os profissionais da educação não tiverem esse compromisso ético e político,
de construir e lutar por uma educação inclusiva, à inclusão nunca saíra do papel. São esses
profissionais que vivenciam no cotidiano a necessidade de uma escola inclusiva para atender e
contribuir com o desenvolvimento dos diversos estudantes presentes na instituição.
A partir dessa perspectiva e entendendo a importância da escola e dos seus
profissionais para a efetivação da inclusão, o presente estudo teve como ponto de partida a
seguinte problemática: “Como acontece o desenvolvimento da criança com deficiência no
espaço escolar regular da rede pública?” Em torno desse questionamento formulou-se o
objetivo geral da pesquisa que é refletir sobre o desenvolvimento de crianças com
deficiências, estudantes dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, a partir dos
olhares de professores de uma escola da rede pública do munícipio de Frutuoso Gomes/RN,
que está orientada pela perspectiva da educação inclusiva. São também objetivos específicos
do estudo: conhecer a dinâmica de interação entre alunos e professores; identificar as
metodologias utilizadas para incluir a criança com deficiência em sala de aula de ensino
regular e discutir as limitações que a escola tem em relação à realização de atividades
inclusivas.
A partir desses objetivos fez-se uma reflexão sobre a experiência de ensino inclusivo
desenvolvido em uma escola pública situada no município de Frutuoso Gomes, no estado do
Rio Grande do Norte, possuindo como recorte temporal para a coleta de dados o ano de
20191, sendo esta escola a única no município com atendimento a criança com deficiência que
no período da pesquisa havia duas salas de aula, uma de 4° ano com 27 alunos, sendo dois
com deficiência e outra de 6° ano com 18 alunos e apenas um com deficiência. Para preservar
a identidade, esses alunos serão identificados como aluno A (4° ano), aluno B (4° ano) e aluno
C (6° ano) na presente pesquisa.
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2 Metodologia
A principal atividade da ciência é a pesquisa, constituindo-se como uma atividade
intelectual que necessita de um método específico e sistematizado para conhecer o objeto a
3

ser pesquisado (MINAYO, 2015). Nesse sentido, para contribuir com o campo de discussão
da Educação Inclusiva, foi realizada uma pesquisa qualitativa, sendo desenvolvidas técnicas
de observação e entrevista para coletar dados, a fim de alcançar os objetivos da pesquisa e ter
uma maior compreensão sobre a realidade educacional estudada.
A pesquisa qualitativa, de acordo com Minayo (2015), é caracterizada como uma
pesquisa muito particular que aborda uma realidade que não pode ser quantificada através de
método positivista, por isso trabalha com o universo de significados, que precisam ser
expostos e interpretados para dar profundidade ao caso estudado.
Para Gil (2002, p. 133) “A análise qualitativa depende de muitos fatores, tais como a
natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os
pressupostos teóricos que nortearam a investigação”, sendo assim, a análise da pesquisa se
torna mais profunda, tendo em vista que a amostra dá voz às subjetividades dos sujeitos.
Como lócus para a realização da pesquisa, foi escolhida para esse estudo uma escola
da rede de ensino básico, nomeada como Escola Municipal Ernesto Ferreira, localizada no
centro da cidade de Frutuoso Gomes/RN. A coleta dos dados foi realizada por meio de
entrevista que segundo Prodonov e Freitas (2013, p. 106) pode ser compreendida como a "[...]
obtenção de informações de um entrevistado sobre determinado assunto ou problema [...]". A
entrevista pode ainda ser estruturada, semiestruturada ou não possuir estrutura, mas para essa
pesquisa optou-se pela entrevista estruturada por entender que essa técnica de pesquisa
possibilitaria a melhor coleta de dados por utilizar o roteiro de entrevista com perguntas
previamente definidas.
Foram realizadas entrevistas estruturadas com os sujeitos da pesquisa, que são quatro
professores da escola estudada que trabalham diretamente com crianças com deficiência. Os
Professores I e II ambos graduados em Pedagogia, atuam na sala do 4° ano e atendem aos
Alunos A e B; o Professor III é graduado em Letras (Português) e o Professor IV graduado
em Geografia e atuam na sala de 6° ano atendendo o Aluno C.
Outra técnica desenvolvida foi a observação, que segundo Gil (2002) permite conhecer
os fatos como eles estão postos no seu ambiente natural, além do mais, é por meio dela que se
estabelece uma relação assistemática entre o que ocorre no dia a dia e os indícios para

solução. É importante destacar que as técnicas usadas para essa pesquisa não esgotam o tema
sendo importante desenvolver mais estudos que abordem as necessidades e vivências de uma
criança com deficiência na escola regular.

3 Educação Inclusiva: O Paradigma da Escola

A partir de 1960, novos conceitos e práticas começaram a ser introduzidos nas
propostas educativas para às crianças e jovens com deficiência, essas lutas foram necessárias
para que nos anos 90 se inicie outro paradigma das instituições de ensino e da educação: a
escola inclusiva e a educação com apoio educativo. A partir daí se iniciou esse processo de
inclusão que tenta se estruturar até hoje (SANCHES; TEODORO, 2006).
Educação Inclusiva tem em si um novo paradigma de Escola que foi estudado por
Silva (2011), que é construída através do suporte legislativo, para os alunos e os professores,
como também de quem estão para auxiliar. Nesse sentido não existe um modelo de como
fazer para incluir, mas com vontade, disposição, capacitação contínua e práticas pedagógicas
torna-se possível construir a inclusão.
Mantoan (2006, p.16), estuda os fatores internos e externos para garantir e entender os
processos pedagógicos do ensino no Brasil e os desafios enfrentados para garantir o direito a
educação e explica que a inclusão escolar é “Fazer valer o direito à educação para todos não
se limita a cumprir o que é de lei e aplicá-la, sumariamente, às situações discriminadoras. O
assunto merece um entendimento mais fundo dessa questão de justiça”. Dessa forma,
educação para todos se sobrepõe a um bloco legal, é uma questão ética e humana, pois
conforme Mantoan (2003, p.19): “Embora a inclusão seja uma prática recente e ainda
incipiente nas nossas escolas, para que possamos entendê-la com maior rigor e precisão,
considere-a suficiente para questionar que ética ilumina as nossas ações na direção de uma
escola para todos”. Nessa ideia que a ética ilumina as nossas ações, que é através dela que a
justiça acontece e que a igualdade prevalece, as políticas educacionais devem enxergar através
da ética o poder de transformação de cada indivíduo.
Morgado (2009) explica que o processo do desenvolvimento do aluno se dá de
maneira melhor quando eles são apoiados, incentivados e respeitados pelos professores e a
sociedade, logo é possível que esse espaço eleve sua autoestima e promova reflexões dos que
convivem nele. Ainda para o autor, é importante salientar que o efeito negativo de um
programa pedagógico mal estruturado pode ser duradouro e irreversível no aluno: ainda se faz
necessário lembrar a pluralidade negada da imposição ideológica das classes dominantes que
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produzem uma sociedade desnutrida de solidariedade.
A escola, muitas vezes, se apresenta de forma seletiva e excludente, dificultando o
processo de inclusão, garantido em vários documentos:

Destaca-se em âmbito internacional e nacional, respectivamente, a Declaração
Universal dos Direitos do Homem (1948) e a Constituição Brasileira (1988), onde
ambas enfatizam que todos somos iguais perante a lei. A ênfase se justifica porque
pessoas são vítimas de violação dos direitos do homem, com destaque os portadores
de deficiências que costumam ser discriminados, e nessa condição, ficam excluídos
do acesso e usufruto dos bens e serviços socialmente disponíveis. Ou seja, do
princípio de igualdade entre todos. (DELLANI; MORAES, 2012, p.5)

Para que aconteça uma educação de qualidade não basta que os alunos estejam
matriculados em uma sala de aula de ensino regular, é necessário também oferecer meios para
que isso aconteça, por exemplo: promover a capacitação dos profissionais e criar os espaços
escolares para esse fim, sabendo que não basta o professor qualificado, isso não elimina todos
os problemas, porem o olhar sensível, bom senso e práticas estratégicas, saberá como
diminuir as diferenças.
No artigo Alunos com Deficiência nas Escolas Regulares: limites de um discurso de
Alessandra Barros (2005), foi analisado uma propaganda do início do ano 2000 do Governo
Federal através do Ministério da Educação que tinha como objetivo retratar a inclusão de
pessoas com deficiência na escola.

Figura1: Propaganda do MEC, 2000

Fonte: Google Fotos

Na propaganda do Ministério da Educação (MEC, 2000) a foto, o título, o contexto
educacional, a intensão e como foi feita, resultou em várias formas de se observar e discutir o
assunto. Na análise de Barros (2005) o formato como foi criada a propaganda possuía certa
ambiguidade, pois o Governo, diante do País, com está propaganda, não estava preparado
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estrutural e metodologicamente para a inclusão apropriada, porém, fez a merchandising de
maneira errônea (como fizera outras vezes), se importando somente em justificar a inclusão
como uma política pública.
Para suprir as necessidades de uma sociedade composta por pessoas com os mais
variados tipos de pluralidade, jamais estará se tratando verdadeiramente sobre inclusão, se
não, somente fazendo o vago uso dessa palavra. Para Caiado, Martins e Antônio (2009, p.628)
os “locais de trabalhos ainda não estão adaptados satisfatoriamente para atender as
necessidades especiais”, existe uma escassez na acessibilidade das escolas para garantir a
permanência dos alunos com deficiência.
No Brasil o tema da inclusão social de pessoas com deficiência, em quase todos os
seguimentos da sociedade ainda é muito incipiente. Hoje no nosso país, milhares de pessoas
com suas especificidades e pluralidade ainda enfrentam fortes preconceitos não tendo as
mesmas oportunidades para o ingresso no mercado de trabalho. O processo de exclusão
social é muito antigo e até os dias atuais existe um tabu a ser desmistificado.
A estrutura das sociedades, sempre inabilitou as minorias, marginalizando-os,
privando-os de liberdade e as excluindo. Nos últimos anos as ações isoladas de pais,
educadores tem implementado a inclusão social, buscando resgatar a dignidade, o respeito,
sobre tudo a igualdade de direitos e possibilitar o pleno desenvolvimento e o acesso a todos os
recursos da sociedade por parte desse segmento (MACIEL, 2000). Diante disso, a educação
inclusiva apresenta avanços ainda que lentos. A inclusão não é mais um assunto restrito as
pessoas com deficiência, também não é mais invisível, as pessoas com deficiências
conquistaram direitos o que os amparou legalmente.

4 Resultados e Discussão

No espaço escolar pesquisado foram identificados e observados três alunos que
demandavam atendimentos especializados, por serem alunos com deficiências. Esses alunos
possuíam diagnósticos diferentes: a Aluna A e a Aluna C, foram diagnosticadas com
Transtornos do Espectro Autista (TEA); e o Aluno B, sem laudo médico, mas com indicio
claros de deficiência mental.
O autismo que a Aluna A havia sido diagnosticada, é um transtorno de
desenvolvimento definido por Bosa (2006, p. 48) como “um transtorno invasivo do
desenvolvimento que envolve graves dificuldades ao longo da vida nas habilidades sociais e
comunicativas – além daquelas atribuídas ao atraso global do desenvolvimento – e também
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comportamentos e interesses limitados e repetitivos.”. Ao observar a Aluna A na sala de aula,
foi identificado que ela se envolvia com atividades paralelas ao que estava sendo trabalhado
durante a aula, questionava, chamava atenção, conversava, fazia as atividades, conhecia o
alfabeto, se relacionava bem com os colegas e professoras, no entanto, não mostrava interesse
em escrita e leitura, tendo dificuldade na fala e não sabia ler ou juntar palavras.
O aluno B do 4° ano, com déficit de atenção, não sabia ler e escrever. Durante a aula,
as atividades que estavam sendo realizadas, não eram acompanhas pelo aluno, que só
começava, mas, logo iniciava brincadeiras em seu canto. Fazia algumas interrupções tomando
a atenção dos colegas que estavam ao seu redor. Devido a sua desatenção, ele se dispersava
facilmente quando via os outros alunos fazendo alguma coisa, como um movimento ou uma
fala. Ele rapidamente tendia a tentar acompanhar, mas também não dava a continuidade
devida para tais fins e os demais colegas também não o inseriam em seus momentos. Com
esses fatos, ressalta-se o que diz Mantoan (2006) “A igualdade abstrata não propiciou garantia
de relações justas nas escolas [...] pois elas escapam do que essa proposta propõe, diante das
desigualdades naturais.” Pode-se assim dizer que havia a inserção dos alunos no no espaço
escolar, mas a dificuldade de lidar com a diferença impediam que a inclusão de fato se
desenvolvesse em alguns momentos.
A aluna C, estudava no 6º ano vespertino e tinha dificuldade de interação, problema
observado pelos professores III e IV que relatavam suas dificuldades, pois a “aluna interage
pouco” (PROFESSOR III, 2019), e quando tinha apenas um professor (nos anos iniciais),
“tinha uma interação melhor, pois tinha um convívio diário” (PROFESSOR III, 2019). A
aluna C, dormia muito durante a aula devido as altas doses de medicação que recebia da
família, sem evolução e sem acompanhamento psicológico, como relatado pelos professores,
ela só reproduzia algumas das letras que via, permanecendo o tempo todo quieta observando a
aula e durante o intervalo, também permanecia sozinha na sala de aula.
A partir dessa observação pode-se refletir a partir de Maciel (2000) que existem
muitos teóricos radicais que defendem a inclusão escolar de forma simplista: como se fosse só
colocar esse aluno na classe comum que tudo se resolve. Entretanto, suas teses não refletem a
realidade de que as pessoas com deficiência possuem necessidades educativas especiais e,
assim, uma precária inclusão tem sido ofertada no país e gerado poucas contribuições para
todos os envolvidos na questão.
Nas falas dos professores entrevistados, que aqui são citados como professor I, II, III e
IV foi enfatizado por eles a realidade do desenvolvimento lento e tardio dos alunos, devido a
limitação dos recursos materiais e humanos para lidar com a especificidade das deficiências
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dos alunos. Quando os professores foram questionados sobre os obstáculos que surgem para
incluir o aluno com deficiência no âmbito escolar, o professor III, afirma:
O aluno, neste caso, precisa de um acompanhante, de um professor especializado em
educação especial. Não disponho de habilidade para acompanhar o desempenho de
tal especialidade e nem de mensurar alguma evolução da aluna. (PROFESSOR III, 8
de maio de 2019)

As limitações citadas não foram só de recursos, mas também do próprio profissional
como afirmou o professor I:

Tenho minha graduação e especialização em Pedagogia, paguei algumas disciplinas
referente a educação inclusiva, mas não tenho especialização na área. Trabalho há dois
anos com a aluna A e muitas vezes me sinto perdida por não ter uma preparação
adequada para atendê-la. (PROFESSOR I, 8 de maio de 2019)

Os professores não possuem formação apropriada para atender e dar de conta de um
espaço de ensino regular que precisa incluir crianças com necessidades especiais ao mesmo
tempo, pois os cursos de formação inicial de professores, como o Curso de Pedagogia,
apresentam poucas disciplinas que tratem sobre a inclusão e também não conseguem abordar
as diversas realidades que podem ser encontradas na sala de aula. Torna-se necessário buscar
a formação continuada, como a especialização, mestrado. Entendemos que os professores ao
assumirem a responsabilidade de formação dos alunos com deficiência, sentem uma
insegurança no desenvolvimento da sua prática docente, pois existem diversas dúvidas de
como trabalhar com uma criança com deficiência mental, autismo ou surdez no cotidiano, por
exemplo. Percebe-se também a ausência de formação contínua do docente, por não ter
oportunidade ou pela longa jornada de trabalho, causada pela desvalorização profissional e
baixos salários que os levam a trabalhar em duas ou três instituições de ensino para garantir
sua sobrevivência.
Há um importante avanço, na educação inclusiva, no que diz respeito à socialização da
criança, como diz Sanches e Teodoro (2006), que retirou as crianças com deficiência da sala
de aula da educação especial e as inseriu em um novo espaço de aprendizagem com novas
pessoas, incluindo-as nas salas de aulas regulares. No entanto, o desenvolvimento das
atividades para alunos com deficiência precisam ser realizados por profissionais capacitados
para o mesmo ensino, mas não é o que acontece em grande parte das escolas. O que é comum
identificar nas escolas são educadores que não possuem a formação necessária, atuando na
educação especial, que é imposta pela necessidade da escola tem de atender aos estudantes
com necessidades especiais. Com a realidade muitas vezes precária, no que se referem a
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recursos humanos, pedagógicos e financeiros, as escolas públicas acabam não se adaptando
com a mesma velocidade em que as exigências e demandas surgem na sala de aula.
Quando se trata de práticas pedagógicas inclusivas existem os professores que
concordam e outros que discordam da existência delas para a eficácia e diversidade do ensino.
Ao abordar as práticas pedagógicas que utilizam para incluir as crianças com deficiência, os
professores destacaram que:

Os alunos com deficiência estão sempre na sala de aula e fazem todas as atividades e
brincadeiras propostas de acordo com as necessidades de cada um. É importante que
esses alunos sejam inseridos na sala de aula com todos, porém as vezes também são
necessários outros recursos diferenciados de acordo com a necessidade de cada um.
(PROFESSOR I, 8 de maio de 2019)

Para acontecer realmente a inclusão de alunos com deficiência na sala de aula, não
basta somente inseri-los na mesma e os deixar sentados, na posição de espectadores do que é
proposto para os demais estudantes. São necessários recursos didáticos, como jogos e
dinâmicas adequadas para a realidade e nível de desenvolvimento e aprendizagem de cada
criança, nunca impondo limites para a aprendizagem, mas levando-os a reflexões e ao melhor
desempenho possível. É necessário que o professor esteja em constante construção de sua
prática e desenvolvendo o planejamento da mesma, buscando sempre conhecer novos
materiais e conteúdos didáticos, incluindo os alunos com deficiências em seus planos de
aulas, pois o professor é o mediador do conhecimento, é ele que idealiza as estratégias e
métodos de ensino que mais se adequam a realidade de sua turma, precisando sempre
desenvolver estratégias para incluir todas as crianças.
Ao falarem sobre práticas pedagógicas inclusivas, os professores desacataram na
entrevista que: “As práticas, elas devem ser principalmente de cunho inclusivo, onde se
procure trabalhar atividades iguais para todos, claro que preservando as particularidades
individuais, quando necessário.” (Professor II. Entrevista, 2019); e que são realizadas as
“Atividades em grupos; e Atividades diferenciadas.” (Professor IV. Entrevista, 2019). Para o
Professor III, não se desenvolve essas práticas, pois segundo ele “Infelizmente não são
desenvolvidas práticas pedagógicas por parte da coordenação para serem trabalhadas em sala,
os professores ficam livres para incluir ou excluir se assim julgarem correto.” (Professor III.
Entrevista, 2019).
As práticas pedagógicas são elaboradas e realizadas pelos professores com o apoio da
gestão da escola, os docentes sempre procuram atividades para que a educação seja inclusiva
diante da diversidade encontrada nas turmas, são atividades em grupo para a interação de
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todos, uso dos jogos e brincadeiras, partindo da necessidade encontrada e visando diminuir o
preconceito que ainda existe por parte de algumas crianças, quando tentam excluir colegas das
brincadeiras por não saberem lidar com a diferença.
Quando questionados sobre os obstáculos para incluir o aluno com deficiência na
escola, os professores relataram que: “O obstáculo mais marcante é a falta de recursos da
escola para inserir o aluno, principalmente no que se refere às dificuldades existentes na sala
de aula” (PROFESSOR I, 8 de maio de 2019); “São muitas, as principais são: falta de
formação adequada do professor, desnivelamento da faixa etária das turmas e apoio da família
do aluno” (PROFESSOR IV, 8 de maio de 2019); e “A criança com deficiência enfrenta
como principal obstáculo a exclusão dos colegas de sala, muitas vezes por não
compreenderem que todos têm direito a educação, além da falta de compreensão ou até
mesmo desconhecerem a inclusão” (PROFESSOR III, 8 de maio de 2019).
Diante da análise das entrevistas dos professores, percebe-se que os principais desafios
estão dentro da própria sala de aula quanto à forma de ensinar, a falta de recursos, de
formação e a questão da interação desses alunos. Mantoan (2006) cita alguns entraves para a
educação inclusiva, como a resistência das instituições especializadas a mudanças,
neutralização do desafio a mudanças que impede de as escolas rever as práticas homogenias,
preconceito com os socialmente fragilizados, as pessoas com deficiência e ignorância e/ou
fragilidade dos pais diante do filho com deficiência.
Quanto ao nível de dificuldade dos alunos observados em relação aos demais, os
professores ressaltam que há alunos com muita dificuldade de aprendizagem como apresentou
o professor II, sobre seu aluno “Ele não consegue ler, nem escrever, tendo também um déficit
de atenção, levando muitas vezes a falta de execução de algumas atividades” (PROFESSOR
II, 8 de maio de 2019).
A educação inclusiva não é desafiante apenas para os alunos, mas para toda a escola
como explica Dellani e Morais (2012), que destacam que o desafio de ensinar em escolas
inclusivas, exige o constante questionamento para subverter o ideal de turmas homogenias,
assim é preciso ver além das diferenças e refletir sobre valores, limites e preconceitos
existentes sobre a inclusão. Concordamos com Glat e Fernandes (2005), quando dizem que a
educação inclusiva não é a “importação de métodos e técnicas especiais para a sala inclusiva”,
mas com o necessário e permanente suporte tanto para alunos quanto para os professores.
A educação inclusiva vai além do ato de incluir os diferentes sujeitos, que tenham
deficiência física, mental, entre outras no espaço da escola. A educação para ser inclusiva
precisa incluir todas as diferenças, como por exemplo, os diferentes processos de
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ensino/aprendizagem que os estudantes demandam. Para se incluir é necessário excluir os
currículos estáticos e segregados que ainda existem na instituição escolar, nas disciplinas que
não atendem as especificidades de cada região, de cada sala de aula. Estar na escola é
encontrar e lidar cotidianamente com os desafios que ela proporciona aos professores, alunos
e toda a comunidade escolar.

5 Considerações Finais
A partir da pesquisa, identificamos a necessidade extrema de uma formação
especializada e contínua de professores que atuam com crianças com deficiência, para que
possam construir salas inclusivas, para que assim o desenvolvimento escolar, social e pessoal
das crianças esteja em constante construção e evolução. Entendemos que a sociedade e as
legislações cobram que a escola seja inclusiva, mas é preciso que o poder público garanta os
recursos necessários para a transformação da escola e efetivação da inclusão.
Para falar de escola e ensino inclusivo, é necessário um planejamento pedagógico bem
elaborado com a atenção voltada a esse público, visando a elaboração e execução de
atividades de integração e interação, e como se trata da educação básica, torna-se necessário o
desenvolvimento de dinâmicas e metodologias que chamem a atenção e que os alunos se
sintam motivados e dispostos a participar, levando em conta a peculiaridade de cada um. São
demandas emergências para a escola combater ao bullying que é tão presente no cotidiano
escolar, seja nas instituições públicas ou privadas, para combater o preconceito.
O compromisso com a educação inclusiva é reconhecido dentro desta escola estudada,
localizada no munícipio de Frutuoso Gomes. As escolas com seus professores reconhecem as
dificuldades existentes para desenvolver o ensino inclusivo, pois enfrentam muitas barreiras,
mas tentam amenizar a precariedade do ensino, buscando novas metodologias de ensino que
atendam as deficiências dos alunos. São inúmeras as barreiras que precisam ser rompidas, é
uma luta e resistência diária nas escolas. São realidades que precisam ser solucionadas e
vencidas dia após dia para que o aluno com necessidades especiais possa ter um
desenvolvimento escolar qualificado e significativo.
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Resumo:
O presente trabalho aborda o andamento das atividades do Programa Institucional de Iniciação à
Docência (PIBID), subgrupo de Matemática da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no
atual cenário educacional. Esse programa, atuante desde outubro de 2020, realiza-se a partir de um
trabalho coletivo e colaborativo entre acadêmicos bolsistas e voluntários (pibidianos), professoras
supervisoras (atuantes na rede básica) e professora coordenadora de área (atuante na Universidade).
O programa está inserido em três escolas, a saber uma de nível fundamental, uma de médio e uma
terceira que abrange as duas etapas de ensino, nas quais os pibidianos se dividem para realizar
atividades junto às professoras supervisoras e alunos. Alguns objetivos do PIBID são inserir os
licenciandos no cotidiano escolar, incentivar a formação de professores em nível superior, conectar
teoria e prática para uma boa formação docente, valorizar o magistério e contribuir para a
concretização de pesquisas voltadas para a educação (CAPES, 2008). Desta forma, esta pesquisa visa
investigar as percepções dos pibidianos em relação ao programa, considerando que todas as
atividades estão sendo realizadas de forma remota devido à pandemia do Coronavírus. Para isso, a
metodologia da pesquisa incluiu análise documental da legislação referente ao PIBID e a elaboração
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e análise de um questionário com questões dissertativas, direcionado aos pibidianos, acerca de suas
experiências sobre o trabalho desenvolvido pelo subgrupo Matemática. O questionário aborda os
seguintes tópicos: contribuições do programa na formação acadêmica no contexto pandêmico,
dificuldades dos pibidianos nesse período e como está ocorrendo a interação com os alunos da
educação básica no ensino remoto. Com os resultados parciais do questionário, constatou-se que a
experiência remota do programa agrega na formação docente dos pibidianos, através da elaboração
de atividades, de entrar em contato com a realidade escolar, do trabalho em equipe e da iniciação
científica. A maior dificuldade apresentada tem sido a comunicação com os alunos da rede básica,
uma vez que muitos destes não participam e/ou não têm acesso às tecnologias necessárias para o
ensino remoto, pois encontram-se em situação de vulnerabilidade social. Como contribuição, os
pibidianos sugerem a realização de busca ativa e a elaboração de tutoriais de como utilizar os recursos
empregados nas aulas remotas, pois muitos acreditam que a baixa participação pode ocorrer, também,
por desconhecimento das plataformas.

Palavras-chave: PIBID. Ensino Remoto. Pandemia. Ensino de Matemática.
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Resumo:
Na primeira etapa da educação básica, que contempla o ensino infantil e o Fundamental I, a
matemática faz sentido a partir de seu cotidiano, utilizando objetos que estimulam o
raciocínio lógico e matemático. Com isso o professor deve levar em consideração o concreto
e o abstrato para ensinar e estimular o ensino lógico à criança para assim compreender a
matemática e fazer sentido para que ela possa assimilar o ensino. A premissa deste
ensinamento deve partir da vivência da criança. O contato da criança com a matemática no
seu dia a dia, a partir dessa metodologia, será criado a partir do estímulo para o aprendizado.
O ensino da Matemática deve ser prazeroso e instigante. Deve aguçar a curiosidade das
crianças sem o conceito de impossibilidade de aprendizado, o que pode ocorrer durante toda
a vida acadêmica, a partir de técnicas que transformem cada vez para o melhor este momento
de ensino-aprendizado e com isso a jornada da criança será iniciada de forma diferente, sem
traumas, e permanecerá assim até o fim da sua vida acadêmica.
Palavras-chave: Matemática. Educação Infantil. Ensino. Lúdico.

1 Introdução
Consta na LDB a definição para a educação infantil e Fundamental I, em que esta é
a primeira etapa da educação básica, o que consequentemente ajuda e interfere no
1

desenvolvimento que esta criança terá até os 06 anos de idade, sendo abordados os aspectos
físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. (CARNEIRO, 2012). A educação infantil tem
por definição a finalidade de garantir aos estudantes a capacidade de alcançar o entendimento
do mundo, e assim poder trazer para si todas as experiências da sociedade da qual fazem
parte. Quando se trata do ensino da matemática a metodologia para o ensino deve levar em
consideração o movimento histórico-cultural e os conteúdos da matemática que são
elaborados ao longo dos tempos. (ARAÚJO, 2010). Para o ensino da matemática deve-se
levar em consideração as condições escolares, ambientais e individuais de cada aluno, pois
estas influenciam no aprendizado dos mesmos. Há vários fatores internos e externos às
crianças que irão influenciar o processo de ensino-aprendizagem, tornando essa área de
investigação profunda e difícil. (CORSO; ASSIS, 2018).
Na educação infantil o ensino da matemática está inserido em seu currículo. Deve
haver metodologias e ações para que os alunos absorvam e aprendam de forma significativa
a disciplina (BRASIL, 1998). Para Klein (2012), os conteúdos de matemática devem ser
associados ao cotidiano e às situações práticas nas quais a criança está inserida, facilitando
assim o seu entendimento e assimilação. Carvalho e Nobre (2021), afirmam que na educação
infantil e fundamental I ainda não há componentes curriculares da como são usados em
outras etapas da educação básica, com isso os professores que ministram aulas nesta fase se
baseiam nos campos de experiências e a partir deles verificam quais se encaixam para
determinado conhecimento matemático para elaboração das atividades propostas às crianças.
Para Cusati (2016), a matemática na educação infantil e Fundamental I, está inserida
e trabalhada a partir de dados como idade, corpo, brinquedos, músicas, comparações, jogos
e brincadeiras. Ela deve ser transmitida e gerar conhecimento para o desenvolvimento da
criança a partir da interpretação daquilo que a rodeia, isso poderá desenvolver crianças
criativas, com senso para as questões da cidadania, não sendo um mero instrumento de
memorização ou até mesmo exclusão.
Segundo Nascimento (2007):
Considerar a infância na escola é grande desafio para o ensino fundamental,
pressupõe considerar o universo lúdico, os jogos e as brincadeiras como
prioridade, definir caminhos pedagógicos nos tempos e espaços da sala de aula
que favoreçam o encontro da cultura infantil, valorizando as trocas entre todos que
ali estão, em que as crianças possam recriar as relações da sociedade na qual estão
inseridas, possam expressar suas emoções e formas de ver e de significar o mundo,
espaços e tempos que favoreçam a construção da autonomia. (NASCIMENTO,
2007, p.30).

A partir disso, Alves (2016) nos remete a pensar que para o estudo da matemática na
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educação infantil deve-se abordar os conteúdos a partir do lúdico, pois a partir desta
abordagem haverá incentivos e com isso será possível a utilização de vários materiais que
possibilitaram e facilitaram o processo de ensino aprendizado. Pois a partir da construção do
raciocínio lógico das crianças, dá a interação entre as mesmas, e da possibilidade de gerar
um aprendizado a partir de brincadeiras. Para que o processo de ensino-aprendizagem da
criança no ensino fundamental seja realmente eficiente, vários fatores devem ser levados em
consideração, como o ambiente de sala de aula, os materiais disponíveis, a metodologia
utilizada e o domínio que o professor possui do conteúdo a ser trabalhado.
Para as crianças há prazer em aprender. Superar os desafios propostos de forma
confiante e segura utilizando atividades lúdicas é possível. Com isso é importante que o
professor utilize jogos e atividades lúdicas que estimulem os alunos para que desenvolvam
os conteúdos propostos. Quando o professor propõe uma atividade lúdica tem o intuito de
que as crianças entendam a matemática e que a mesma se torne natural e agradável para a
resolução de problemas. (BRITO 2001). Assim o objetivo deste relato de experiência é levar
à reflexão sobre a utilização de atividades lúdicas no auxílio do aprendizado da matemática
na educação infantil, utilizando de números que compõem a sua identidade e rotina, e que
estejam presentes em sua vida.

2 Metodologia
Inicialmente foi realizado o trabalho com meus números (número da casa, qual minha
idade, número de pessoas da minha casa, quantos animais de estimação); assim ensinou-se
às crianças analisar os seus dados pessoais básicos, o que permitiu a eles conhecer o seu
contexto e saber responder essas questões em situações inesperadas, como quando se perdem
dos responsáveis, por exemplo. É sempre bom que as crianças tenham consciência de quem
são e os números de contatos a quem devem recorrer, caso algo aconteça. No primeiro
momento foi enviado um vídeo explicativo aos alunos. Com as instruções do trabalho com
os números apresentamos os nossos números, que fazem parte do nosso dia a dia, como
exemplo para nortear a atividade que será proposta para os alunos com a ajuda de seus
responsáveis, já que estamos lidando com crianças. Já no momento seguinte os alunos foram
orientados a preencher a ficha com seu nome e alguns dados pessoais enviados a eles. Nesta
atividade de alfabetização com números, mesmo sendo de Matemática, o educando deve
escrever seu nome e alguns dados pessoais. Ajudamos assim a criança a desenvolver a escrita
e solicitamos que ela escrevesse alguns números por extenso também. As atividades foram
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impressas e enviadas para casa de acordo com as normativas do Conselho Municipal de
Educação já que estamos trabalhando por meio do ensino remoto. Foram gravados vídeos
explicando as atividades e repassados à turma através do aplicativo whatsapp, utilizado para
encaminhamento de explicações e vídeos que possibilitassem sanar suas dúvidas.

3 Resultados e Discussão
O ensino da matemática é, desde os primórdios, considerado como difícil,
desgastante e complicada em suas atividades. Quando iniciamos o ensino desta disciplina
desmistificando essas ideias já na educação infantil e fundamental I, que é o início do
caminho a ser percorrido, utilizando-se de técnicas e metodologias como o ensino através da
ludicidade e de outras técnicas que possam auxiliar e transformar este momento de ensino
aprendizado em um momento prazeroso, instigante e satisfatório, conseguimos plantar a
semente de uma vida escolar sem traumas. Com a possibilidade desta criança aprender e ter
prazer, com isso ao longo de sua jornada poderá minimizar traumas e bloqueios.
O Objetivo do Projeto Identidade no ensino de matemática para a educação infantil
da Escola Joaquim Câmara Filho, foi utilizar meios lúdicos para que o processo de ensinoaprendizagem fosse leve e divertido, mas que alcançasse o objetivo proposto inicialmente,
que é ensinar a matemática através de números que compõem a sua vida e que os alunos
pudessem através desta atividade se sentir incluídos e aprendessem de forma divertida.
A partir das atividades propostas os alunos aprenderam a importância da matemática,
aprenderam a se identificar e fazer a identificação de números que são importantes na sua
vida e que podem ser cobrados em momentos importantes. Bem como podemos utilizar da
interdisciplinaridade pois com as atividades propostas podemos inserir outras habilidades
que são importantes como a escrita e interpretação, visto que essa dinâmica de um trabalho
simultâneo entre disciplinas é importante e deve sempre ocorrer incentivando o olhar das
crianças as atividades.
Quando a criança realiza uma atividade onde ela se sente parte importante, e quando
esta atividade proposta vem de forma descontraída e leve, com toda certeza o aproveitamento
e o aprendizado serão alcançados, alcançando o objetivo da atividade proposta. Ao propor
as atividades deste projeto para as crianças, estas tiveram de elaborar e responder questões
relativas a elas e com isso se sentiram incluídas e parte importante do processo. Essa
metodologia de utilização do lúdico para o ensino, além de ajudar no aprendizado ajuda
também na construção do seu aluno que está em fase de formação e ajuda a desfazer a
4

imagem da disciplina como vilã das disciplinas escolares.

4 Considerações Finais
No início da vida escolar é importante o ensino de qualidade e que tenha significado
com aprendizagem prazerosa para a criança, sendo assim é importante que os professores do
ensino básico tenham conhecimento e o dominem e o ensinem de forma prática e leve. A
utilização dos números será constante na vida de um ser humano e a criança deve saber desde
pequena os números ao quais são importantes tanto para seu conhecimento quanto para sua
segurança. A partir da atividade proposta o aluno registrará sua idade, seu telefone e dados
que são pertinentes à sua existência, fazendo uma relação com o aprendizado da matemática
e dos números que a compõem. A ludicidade é um importante aliado para que o processo de
ensino-aprendizado seja de qualidade, leve, alegre, criativo e efetivo para o ensino conforme
descrito neste relato de experiencia a partir das atividades propostas e desenvolvidas pelos
alunos
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O PROFESSOR COMO EDUCADOR AMBIENTAL: OFICINA DE
FORMAÇÃO PARA ESTUDANTES DE LICENCIATURAS
Francisco de Paulo D’Avila Junior
Universidade Católica de Brasília.
davilafrancesco@gmail.com
Resumo:
O presente relato de experiência versa sobre a oficina intitulada: Respiradores, Uma Prática
Sensibilizadora na Escola, com foco na formação de estudantes de cursos de licenciaturas,
de universidades e institutos, sejam eles públicos ou privados. A oficina nasceu, a partir de
experiências pessoais do artista-professor-pesquisador, do reconhecimento da sua formação
enquanto sujeito ecológico e da importância de uma abordagem ambiental em contexto
educacional. A oficina é oferecida de forma voluntária em cursos de licenciaturas variados,
e os encontros são realizados através de aplicativos de videoconferências. Percebe-se o
interesse pela oficina, tanto dos coordenadores de cursos de Licenciatura, quanto dos
participantes, levando em conta o engajamento dos mesmos no debate durante a oficina.
Palavras-chave: Formação de Professores; Educação Ambiental; Relato de Experiência.

1. Introdução
No mês de outubro de 2016, realizei pela primeira vez a ação que chamei de Homem
Sustentável, em um festival de performances na cidade de Palmas-TO. Nesta ação, vestindo
uma calça marrom, uma camisa cor chumbo, e um coturno preto, carrego pelas ruas da cidade
um mecanismo de produção de oxigênio. Uma engenhoca que utiliza um pote de vidro como
estrutura que abarca uma planta, terra, e uma garrafa de água que serve como sistema de
irrigação. A estrutura é acoplada no meu corpo por um suporte de ferro e interligada ao meu
rosto por uma máscara de oxigênio e mangueiras finas transparentes. Essa persona que se
desloca pelo espaço urbano caótico, propõe uma reflexão acerca da poluição atmosférica,
sobre a importância do oxigênio para a existência humana, e da necessidade da manutenção
das florestas, fundamentais na oxigenação do planeta.
Ainda enquanto esse respirador era construído, percebi o caráter pedagógico da
performance e passei a oferecer essa intervenção em escolas públicas. Se as ruas eram
espaços potentes para essa discussão, os corredores e as salas de aula também seriam.
Todavia, depois de várias intervenções, ainda sentia a necessidade de integrar melhor os
estudantes, de modo que cada um deles pudesse fabricar e portar seu próprio respirador. Foi
então, que em abril de 2018, nasceu o projeto Respiradores, desenvolvido em diferentes
escolas e cidades do estado do Rio Grande do Sul.
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Com uma trajetória que começa na minha conscientização enquanto sujeito
ecológico, e consequentemente, isso refletido na minha criação artística e na minha prática
docente, surge a ideia de avançar com o projeto e promover uma oficina para fomentar essa
discussão em espaços de formação de professores. É tão importante pensar em formação de
professores, em um país que trata a educação tão mal como o Brasil. E mais importante
ainda, pensar em formações na perspectiva da educação ambiental, que ampliem os
horizontes de futuros professores, isto porque, como afirma Félix Guattari, os professores
estão em posição de intervir na formação do inconsciente:
Invocando paradigmas éticos, gostaria principalmente de sublinhar
a responsabilidade e o necessário “engajamento” não somente dos
operadores do “psi”, mas de todos aqueles que estão em posição de intervir
nas instâncias psíquicas individuais e coletivas (através da educação,
saúde, cultura, esporte, arte, mídia, moda etc.). (GUATTARI, 2012, pg.
21).

Aceitando a provocação de Guattari, de que a arte e os artistas estão em posição de
intervir nesse imaginário coletivo, promovendo reflexões sobre o real e sobre os problemas
que compartilhamos, proponho essa oficina como uma prática microssocial e micropolítica.
Este texto têm a intenção de relatar essa experiência, levando em consideração o processo
de construção da oficina, as formas de contato estabelecidas com os espaços educacionais, e
resultados dessas interações, a partir da oficina ministrada para estudantes do curso de
Pedagogia da Universidade do Gurupi (UnirG) e professores da rede municipal de GurupiTO.

2. Metodologia
As etapas propostas a partir da hipótese levantada foram: a revisão bibliográfica,
criação da oficina, apresentação da proposta para espaços educacionais, realização da
oficina, análise, escrita textual, e divulgação. A pesquisa bibliográfica contribuiu em
fornecer dados relevantes relacionados ao tema, e ampliar os referenciais a respeito dos
conceitos abordados.
Na elaboração desta oficina, a performance Respiradores foi escolhida como base
para a construção da reflexão desejada: o papel do professor como educador ambiental em
contexto de sala de aula. É importante ressaltar, que ao escolher propor uma oficina a partir
de um caso concreto, se valoriza a experiência vivida, a prática, a ação, e que ao ser
apresentada para futuros professores, se torna também uma possibilidade, um estímulo.
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Essa prática artístico-pedagógica é abordada através de um aporte teórico, com
intuito de introduzir não só conceitos importantes, mas o respaldo legal, através de leis e
resoluções jurídicas já estabelecidas no país. Constituição da República Federativa do Brasil,
PNAE, e livros/autores/pensadores importantes como As três Ecologias de Félix Guattari,
Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico de Isabel Cristina de Moura Carvalho,
e Meio Ambiente e Formação de Professores de Heloísa D. Penteado.
A oficina com duração de 120 minutos, foi estruturada em documento e encaminhada
através do envio de e-mails aos coordenadores de diversos cursos de licenciaturas de
universidades e institutos federais. Algumas respostas foram produtivas e ainda estão em
fase de negociações, alguns contatos não foram respondidos, e para a construção deste relato,
irei relatar a oficina ministrada para o curso de Pedagogia da Universidade do Gurupi
(Unirg), que ocorreu no mês de março de 2021.
Aplicativos de videoconferências são utilizados como plataforma de trabalho, e a
divulgação para os estudantes é feita pela própria coordenação dos cursos, através de um
cartaz que eu mesmo elaboro e envio para a coordenação. A oficina pode acontecer para
várias turmas, ou apenas uma, ficando esse critério a cargo da direção e dos professores
interessados.
Durante o encontro, na primeira parte, realizo uma explanação de 60 minutos
apresentando a performance através de imagens e vídeos. Também apresento conceitos
importantes sobre o tema, e como se estabelece juridicamente essa relação entre educação e
meio ambiente no Brasil. Também faço uma breve demonstração de como e com quais
materiais os respiradores podem ser fabricados, delineando o passo a passo. E por fim um
momento de debate, perguntas e compartilhamentos gerais.

3. Resultados e Discussão
O mundo contemporâneo, se apoia na ilusão catastrófica que separa sociedade e
natureza. Isso acontece quando percebemos que o ser humano continua atuando como se não
houvessem limites naturais e como se a vida fosse compartimentada. Não visualizar que
somos parte do todo, e engavetar as diversas instâncias da vida parece ser atividade
corriqueira na sociedade atual. A questão que emerge, e parece ser de extrema importância,
é como resgatar um sentido novo para lidar com as questões da natureza e da vida coletiva.
O que é preciso para que esse sentido novo aconteça? Segundo Guattari (2012, pg.20) “o
inconsciente permanece agarrado em fixações arcaicas apenas enquanto nenhum
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engajamento o faz projetar-se para o futuro”.
Com a conclusão da minha graduação em Licenciatura em Teatro, em 2015, na
Universidade Federal de Pelotas, comecei a ter algumas experiências docentes, em paralelo
com uma pesquisa de produção artística. O tema ambiental começou a se tornar recorrente
não só na meu fazer artístico, mas nas minhas práticas pedagógicas em sala de aula. Lembro
da primeira vez que atuei como professor, ainda no ano de 2015, que solicitei que cada
estudante me trouxesse um rótulo de algum produto, para que eu pudesse realizar uma
intervenção. Em Porto Alegre, numa praça do centro da cidade, encontrei um tronco podre
abandonado e cheio de raízes mortas. Peguei cada rótulo, fixei nas raízes, fotografei e levei
os registros para os estudantes colaboradores dessa proposta que chamei de Raízes Como
Suporte (2016).
Em 2018, com a performance Respiradores, fui além e envolvi os estudantes em todas
as etapas de construção, tornando-os coautores da proposta artística. Todos participaram da
coleta dos matérias, fabricação dos respiradores e depois da intervenção pelas ruas do
entorno das escolas em que o projeto aconteceu. Nas figuras 1 e 2, eu portando meu
respirador e o trabalho com alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Silvina
Gonçalves:

Figuras 1 e 2: Respiradores, 2018. E.M.E.F Silvina Gonçalves. Arroio Grande/RS. Fonte: Acervo do
Artista.

Sempre quando eu apresentava essa proposta para alguma escola, ou comunicava o
trabalho em algum evento acadêmico, outros professores se mostravam interessados em
realizar a prática, e me pediam algum material explicativo ou tutorial. Foi então que tive a
ideia de construir uma oficina pautada em dois objetivos principais: promover o debate para
futuros professores sobre a importância de uma abordagem ambiental em qualquer campo
de conhecimento ou nível de ensino e demonstrar o passo a passo da construção da
performance Respiradores, possibilitando assim sua realização por outros professores.
O intuito da oficina não é o de promover somente um tutorial de como realizar a
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performance Respiradores, mas de demostrar a importância de uma abordagem ambiental
nos processos de ensino-aprendizagem. A preocupação em garantir o desenvolvimento
Sustentável e preservar recursos naturais para as gerações futuras, no Brasil, avançou na
década de 80 com impactos constitucionais. Em 1988, com a Constituição da República
Federativa do Brasil, o Estado brasileiro inovou ao dedicar um capítulo próprio ao direito ao
meio ambiente. Então, primeiramente o compromisso é como cidadão, mas no caso dos
profissionais de educação é parte da ética profissional. Em 27 de abril de 1999, foi criada a
Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), que estabelece diretrizes para a
Educação Ambiental no Brasil. Baseado nessa premissa, o art. II da lei N 9.795 diz:
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. (PNEA, 1999).

No bojo destas ideias, estruturei a oficina, elaborei um documento e enviei para
diversos cursos de Licenciaturas de Universidades e Institutos em vários estados. A primeira
vez que a oficina aconteceu foi com estudantes de Pedagogia da Universidade do Gurupi
(Unirg), localizada na cidade de Gurupi-TO. De forma remota utilizando o aplicativo de
videoconferências Meet, a proposta contou com 30 participantes, sendo a maioria estudantes
de pedagogia e professores da rede municipal de Gurupi, que foram convidados pela
coordenadoria do curso. Na figura 3, print do encontro no Meet com estudantes do curso de
Pedagogia da UnirG:

Figura 3: Print da oficina realizada no app Meet. UnirG, março de 2021. Fonte: Acervo do Artista.

Em meio a constantes mudanças climáticas, e catástrofes ambientais recorrentes em
esfera global, no ano de 2020 fomos surpreendidos com o aparecimento de um novo vírus,
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que impactou de forma dramática os modos de vida dos seres humanos. Com o isolamento
social como estratégia profilática de frear a disseminação do vírus, espaços físicos
educacionais foram fechados e as aulas passaram a ser desenvolvidas em plataformas
digitais. Nesse sentido, a oficina já nasceu em formato digital, e o fato dessa oficina
acontecer através de aplicativos de videoconferências, abre um leque de possibilidades,
posso realizá-la em qualquer lugar, a qualquer hora, lançando mão desses recursos
tecnológicos disponíveis.

4. Considerações Finais
A crise sanitária imposta pela pandemia do Covid-19, deixou evidente que o espírito
predador que permeia as relações dos seres humanos com a natureza, precisa ser
urgentemente reajustada para, inclusive, a nossa própria sobrevivência sobre a terra. E essa
reflexão deve passar pelos processos educacionais, sejam eles formais ou não. Nesse sentido,
torna-se importante pensar na formação de professores de licenciaturas, principalmente nos
aspectos que compreendem uma abordagem ecológica em contexto de sala de aula.
Existe claramente um interesse por parte de outros professores em abrir espaço para
que essa proposta aconteça. E a partir de diversos diálogos, explanações, e contribuições de
vários estudantes universitários, se percebe que o tema é tratado com respeito também por
eles. Meu relato é de um projeto que está no começo, mas que certamente irá perdurar e
acontecer muitas vezes ainda.
Durante os encontros, busco ressaltar que a elaboração dessa oficina, com objetivo
de propor esse diálogo é resultado de uma trajetória e conscientização da minha própria
construção enquanto sujeito ecológico. Essa abordagem ambiental na esfera profissional só
foi possível porque eu já havia me conscientizado na esfera pessoal. Entendo e executo essa
oficina como uma ação política, que completa um ciclo de pesquisa iniciado na minha
própria formação enquanto pessoa, que reverbera na minha prática artística e docente, e que
nos espaços de formação de professores se torna semente.
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Resumo:
O Projeto de Ensino “Monitoria Acadêmica" consiste em atividades de ensino
desenvolvidas e aplicadas pelos discentes monitores como uma forma de aproximação da
prática docente. Através do projeto o monitor tem a oportunidade de aprofundar os
estudos, fortalecendo suas habilidades teórico-práticas e esclarecendo dúvidas,
favorecendo a relação entre teoria e prática, criando um momento propício para o aluno
aplicar seus métodos de ensino, sendo, em muitos casos, a iniciação à docência de muitos
estudantes de licenciatura. Todas essas atribuições da monitoria acadêmica sempre estão de
acordo com a orientação de um professor que auxilia em qualquer dúvida. Nesse resumo
relataremos a vivência dos autores na monitoria de quatro disciplinas: Matemática
Elementar I e II – aplicada no primeiro semestre – e Cálculo I e II – aplicada no segundo
semestre. Para conseguir ingressar nessa monitoria, era necessário fazer inscrição no edital
e passar na seleção com outros alunos concorrentes. As aplicações das monitorias
aconteceram no Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí no período de 2017-2020 e
aconteciam no Núcleo de Educação Matemática, em uma sala específica para isso. Esta
experiência mostrou-se como uma excelente ferramenta para fortalecer o processo de
ensino-aprendizagem dos discentes, aumentando a autonomia e reforçando o "espírito
pesquisador” pela busca do conhecimento. A monitoria deu a possibilidade de presenciar
os problemas enfrentados pelos docentes, mesmo que em proporções menores, e
desenvolver aptidão pela didática na transferência de conhecimento do monitor ao aluno.
Assim, essa experiência obtida pelos autores proporcionou uma forte contribuição que será
levada para vida acadêmica. Com isso, aconteceu uma aproximação e uma conexão entre
monitor, alunos e o professor, pois a aplicação da monitoria é uma “via de mão dupla”,
sempre aconteceram trocas de conhecimento no processo. As dificuldades que surgem são
fundamentais para o monitor, elas servem de estímulo para novas experiências tanto dentro
quanto fora da sala de aula, pois através delas o monitor trabalha auxiliado por um
professor e acompanha de perto os variados tipos de desafios que a docência pode oferecer.
Palavras-chave: Monitoria. Formação Acadêmica. Matemática. Didática.
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RESUMO
Em março de 2020, o Conselho Estadual de Educação instituiu o Regime Especial de
Aulas Não Presenciais. Este contexto deu margem a uma pesquisa, atualmente, em
andamento, cujos resultados parciais apresentamos neste trabalho, priorizando um dos
objetivos específicos da pesquisa, que consiste em identificar tecnologias adotadas para a
realização das aulas não presenciais. Por meio da análise de 202 videoaulas e 799 outras
mídias, identificamos 18 tecnologias compondo as videoaulas e sete compondo outras
mídias, com destaque para Internet, YouTube, WhatsApp e smartphone. Constatamos que
as tecnologias identificadas requerem o conhecimento tecnológico, que compõe o
Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo (TPACK). Inferimos dificuldades
dos professores no manuseio das tecnologias digitais, como a ausência de um tripé, que
obriga o professor a segurar a câmera com uma das mãos, enquanto explica a atividade,
obtendo como resultando uma imagem tremida e/ou cortada. Das tecnologias identificadas,
as mais frequentes sugerem a manutenção do presencial no virtual, de tal maneira que
professores e alunos vivenciaram atividades presenciais transmitidas por meios digitais,
com a diferença de que o presencial ocorreu fora das instituições de ensino. Concluímos
que numa educação mediada por tecnologias digitais a mediação pode não passar de
transmissão.
Palavras-chave: Tecnologias digitais. Videoaulas. Ensino não presencial. Pandemia.
Covid-19.

1 Introdução
A descoberta do SARS-CoV-2, que culminou em uma emergência pandêmica
global, forçou os setores da economia brasileira a uma adaptação para continuar suas

atividades. Com a educação não foi diferente, nas redes de ensino, seja estadual ou
municipal, várias medidas foram tomadas para o enfrentamento da crise sanitária, afetando,
diretamente, a vida de professores, estudantes e seus familiares.
Com o isolamento social, ações mais rígidas foram tomadas em todos os estados,
no caso de Goiás, por meio do Conselho Estadual de Educação, as aulas foram suspensas e,
a partir da Resolução 02/2020, de 17 de março de 2020 (GOIÁS, 2020) , foi instituído o
Regime Especial de Aulas Não Presenciais (REANP).
Assim, o uso de tecnologias digitais passou de opção à obrigatoriedade na
educação. Desde então, o Grupo de estudos e pesquisa Tecnologias Digitais e Formação de
Professores (GTDiF), vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e à Universidade Federal de Goiás (UFG), desenvolve uma pesquisa
financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), intitulada
“Trabalho pedagógico com tecnologias digitais e móveis na rede pública de educação
básica durante o período de suspensão das aulas presenciais pelo contingenciamento
Covid-19”. Como recorte desse estudo, apresentamos resultados parciais referentes a um
dos objetivos específicos, que consiste em identificar tecnologias digitais presentes nas
aulas não presenciais realizadas durante o REANP.
As mudanças ocorridas com o advento inesperado do Ensino Remoto Emergencial
(ERE), apesar de ter caráter de novidade para alguns, remonta a uma discussão antiga na
literatura educacional, existente há décadas. Antes da popularização da Internet, Skinner
(1972) já considerava o uso de tecnologias e a essencialidade do professor no processo de
ensino e aprendizagem, propondo o que chamava de “Instrução programada”. Depois dele,
Papert (1992) discutia os usos do computador na educação, a partir de paradigmas
denominados instrucionista e construcionista. Na década de 1990, Valente (1999)
relacionava o avanço tecnológico à formação e à prática pedagógica de professores,
alertando para o descompasso sociedade e educação, sendo o uso do computador na escola
cerceado não somente pela visão do professor sobre a tecnologia na educação, mas,
também, e essencialmente, pela dificuldade de a comunidade escolar compreender o que
não vivenciou em sua trajetória escolar e profissional.
Esses e outros fatores, com destaque para as condições de acesso e de uso das
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) em instituições públicas de
ensino, vêm sustentando o que Pacheco (2019) identifica como o “não lugar” das
tecnologias no processo de ensino e aprendizagem escolar. Neste cenário foi implementado

o REANP, que escancarou o quanto a educação pública brasileira está preparada para
funcionar fora da modalidade presencial de ensino.
2 Metodologia
Abordamos uma pesquisa de caráter descritivo, que, conforme Sampieri; Collado e
Lucio (2013), busca especificar e caracterizar as propriedades do objeto de estudo, e
qualitativa. Trata-se, também, de uma pesquisa documental, que tem como característica
principal o fato de que “a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou
não, constituindo o que se denomina de fontes primárias” (MARCONI; LAKATOS, 2002,
p. 62).
Como fonte documental utilizamos 1177 videoaulas, disponibilizadas em nove
canais do YouTube e 799 arquivos, compostos por áudios, vídeos, fotos, imagens e
figurinhas1 de WhatsApp. Essas fontes foram categorizadas em “videoaulas” e “demais
mídias” e organizadas conforme verificado na Tabela 1.
Tabela 1 – Fonte documental por tipo e quantidade
Fonte documental
Quantidade
Videoaulas do YouTube
1177
Fotos e/ou imagens
757
Áudios
19
Vídeos
13
Figurinhas de WhatsApp
04
Arquivos de texto
05
Música
01
1976
TOTAL
Fonte: Elaboração própria dos autores.

2.1 Videoaulas

As videoaulas compreendem vídeos disponibilizados na plataforma YouTube, ao
todo, obtivemos 1.177 videoaulas, coletadas nos locais indicados na Tabela 2.
Tabela 2 – Videoaulas por canal do YouTube
Canal do YouTube
Secretária Municipal de Educação (SME) de Jataí
Secretária Estadual de Educação (Seduc) em Ação
1

Quantidade de videoaulas
356
531

Tradução do termo sticker (adesivo), recurso utilizado em aplicativos de mensagens instantâneas, como o
WhatsApp, para expressar emoções do usuário. Assemelha-se aos já conhecidos emoji e gif. Disponível em:
https://blog.whatsapp.com/introducing-stickers/?lang=en. Acesso em: 26 abr. 2021. (tradução nossa, com
adaptações).

Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) Cunha
41
Bastos
Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) Maria
62
Ribeiro Carneiro
Colégio Estadual Olynto Pereira de Castro (CEOPC)
113
Colégio Estadual Manoel Ayres (CEMA)
31
Professor Júlio Dantas
01
Professor Elexsandro Martins de Oliveira
21
Professora Dorcelina Rodrigues
21
1177
TOTAL
Fonte: Elaboração própria, a partir de levantamento no YouTube.

As buscas pelas videoaulas aconteceram entre 26 e 28 de outubro de 2020, no canal
da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Jataí, já no canal da Secretária de
Educação do Estado de Goiás (Seduc-GO), programa Seduc em Ação, elas ocorreram entre
setembro de 2020 e 17 de fevereiro de 2021; nos demais canais, de setembro a 5 de março
de 2021.
Devido à quantidade de videoaulas encontradas, lançamos mão da técnica de
amostragem, que, para Marconi e Lakatos (2002, p. 41, grifo nosso), consiste em “escolher
uma parte (ou amostra), de tal forma que ela seja a mais representativa possível do todo e,
a partir dos resultados obtidos, relativos a essa parte poder inferir, o mais legitimamente
possível, os resultados da população universo total”.
Nesse sentido, Marconi e Lakatos (2002, p. 41) definem o significado de universo
ou população, “conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos
uma característica em comum” e amostra “uma porção ou parcela, convenientemente
selecionada do universo (população); é um subconjunto do universo”. Para esta análise,
utilizamos a amostragem probabilística, do tipo aleatória simples. Esta opção, conforme
Marconi e Lakatos (2002, p. 42), tem como característica primordial a possibilidade de ser
submetida “a tratamento estatístico, que permite compensar erros amostrais e outros
aspectos relevantes para a representatividade e significância da amostra”.
Para a escolha do tipo aleatória simples consideramos as vantagens e desvantagens
apontadas por Marconi e Lakatos (2002). Dentre as vantagens, a amostragem aleatória
simples requer mínimo conhecimento prévio da população, é livre de possíveis erros de
classificação e facilita a análise de dados e o cálculo de erros. Como desvantagem, as
autoras pontuam que qualquer conhecimento que o pesquisador venha a ter acerca da
população será desprezado.
Para determinar o tamanho da amostra, fixamos o grau de confiança em 90% e o
desvio padrão em 5%. Para facilitar este processo de cálculo, utilizamos a calculadora do

site surveymonkey2, especializado em elaboração de pesquisas estatísticas. Nele, inserimos
o tamanho total do universo desta pesquisa (1.177 videoaulas), o grau de confiança
desejado (90%) e o desvio padrão (5%), mencionados anteriormente. Após a inserção, o
sistema informou que precisaríamos extrair 222 videoaulas para nossa amostra. Cada
videoaula foi incluída apenas uma vez na seleção da amostra, o que Marconi e Lakatos
(2002) chamam de amostra aleatória simples sem reposição. Na análise identificamos esse
material do seguinte modo: videoaula 1 (V1), videoaula 2 (V2) e assim por diante.
Com o intuito de facilitar o processo de sorteio das videoaulas para compor nossa
amostra, bem como evitar influência dos pesquisadores, utilizamos o site Sorteador3, no
qual inserimos a quantidade de números desejados para o sorteio (222), o número inicial
(1) e o número final (1177), perfazendo, assim, o intervalo de nosso universo de pesquisa.
Marcamos a opção de ordenar de forma crescente os números sorteados e obtivemos como
resultado 222 números aleatórios que definiram nossa amostra.
Cada videoaula foi enumerada e todas as sorteadas foram assistidas na íntegra,
totalizando a duração de 39 horas, 41 minutos e 38 segundos. Durante o processo, vinte
videoaulas foram descartadas, por não se encaixarem no conceito de aula 4, 19 eram vídeos
desenvolvidos por alunos e uma era entrevista concedida por um professor à TV aberta.
Após o descarte, constatamos que a videoaula de maior duração tinha 33 minutos e
22 segundos e a de menor duração, quarenta segundos. A média de duração dos arquivos
era de 12 minutos e trinta segundos. A Tabela 3 apresenta o total das videoaulas
localizadas, a quantidade de descartadas e o total das que foram efetivamente analisadas, a
fim de identificar as tecnologias utilizadas durante o REANP.
Tabela 3 – Tratamento das videoaulas
Videoaulas localizadas
Amostragem
Descartadas
Videoaulas analisadas
Fonte: Elaboração própria dos autores.

1177
222
20
202

2.1 Demais mídias
Na categoria “demais mídias” contém 799 arquivos, sendo áudios, vídeos, fotos,
2

Disponível em: https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/. Acesso em: 27 abr. 2021.
Disponível em: https://sorteador.com.br. Acesso em: 08 mai. 2021.
4
Conceito explicado na seção referente aos resultados e à discussão, baseado em Oliveira (2011).
3

imagens e figurinhas de WhatsApp (stickers). Para análise deste material, primeiramente,
todos os arquivos foram baixados e armazenados em uma única pasta de um computador
com sistema operacional Linux5. Em seguida, executou-se o comando find NOME_PASTA
> NOME_PLANILHA.
Após este passo, foi gerada uma planilha eletrônica contendo 923 linhas, em cada
linha estava o caminho completo de cada arquivo e subpasta a partir de NOME_PASTA
(por

exemplo,

./NOME_PASTA/subpasta1/subpastaN/arquivo1). Após

este

passo,

procedeumos à eliminação das linhas que representavam apenas as subpastas e o resultado
foi uma planilha com 799 linhas, sendo uma linha para cada arquivo a ser analisado.
Com a lista dos arquivos na planilha, iniciamos a análise de todo o material para
extrair as informações necessárias, a cada arquivo analisado procedíamos à anotação, do
que se tratava o arquivo analisado: se era um áudio, um vídeo, uma foto ou outro tipo de
arquivo, o que era possível ver e/ou ouvir do arquivo, Como resultado, foi possível agrupar
os arquivos de acordo com suas principais características. O resultado é mostrado na
Figura 1, elaborada com o auxílio do site Creately6.

Figura 1: Organização da fonte documental identificada como “demais mídias”.
Fonte: Elaboração própria dos autores.

3 Resultados e discussão
Para realizar a análise das fontes documentais, concebemos tecnologia a partir de
Kenski (2003, p. 19), para quem tecnologias são “as ferramentas e as técnicas que
correspondem aos usos que lhes destinamos, em cada época”. Assim, neste artigo, por
5
6

Especificamente, Ubuntu 20.04.
Disponível em: https://www.creately.com/. Acesso em: 04 mai. 2021.

tecnologias digitais compreendemos computadores, tablets, televisão, Internet, YouTube e
softwares, entre outras, e por tecnologias móveis consideramos smartphone ou celular e
qualquer outro dispositivo móvel que permita a navegação na Internet por Wi-Fi.
Do mesmo modo, conceituamos aula a partir de Oliveira (2011), que caracteriza a
aula como construção histórica que envolve uma unidade de tempo, espaço e forma de
trabalho. É comum a ideia de que uma aula aconteça, por exemplo, em um espaço físico
chamado sala de aula, com duração de cinquenta minutos, na presença de alunos e um
professor, configuração que inclui lousa, cadeiras e carteiras enfileiradas. Este conceito
tem se tornado cada vez mais amplo e flexível, principalmente, após a inserção do “virtual”
como realidade que não existe fisicamente. O tempo de uma aula é mais amplo e não se
restringe às ações desempenhadas em sala de aula, envolvendo, também, planejamento e
avaliação realizados fora do espaço-tempo no qual professor e alunos interagem. Nessa
perspectiva, a aula existe para além da modalidade presencial e seus traços distintivos
variam conforme o ambiente.
Partindo dessa compreensão, os arquivos de vídeo identificados como videoaula
continham elementos como: professor, conteúdo, uso de recursos e uma comunicação
direcionada aos alunos. A variedade dos formatos e recursos, os quais sinalizam para
distintas abordagens pedagógicas, não foi considerada nesta análise, porque, isoladamente,
as fontes analisadas não permitem identificar, com segurança, essa particularidade do
trabalho pedagógico. A análise assim configurada permitiu identificar 18 tecnologias
utilizadas durante o REANP, descritas na Tabela 4.

Videoaulas

Tabela 4 - Tecnologias utilizadas durante o REANP
Tecnologia utilizada
Frequência de uso
YouTube
202
Internet
202
Notebook/Computador
118
Microfone
115
Câmera
108
Software de slide
105
Televisão
103
Editor de Vídeo
63
Música
29
Smrtphone
22
Monitor Touch com caneta
06
Mesa digitalizadora
06
PowerPoint
04
QR Code
03
Google Meet
02
Projetor
01
SlideShare
01

Demais mídias

Software de Gravação de Tela
WhatsApp
Internet
Smartphone
Câmera
Editor de imagem
Reprodutor de áudio
Gravador de áudio
Fonte: Elaboração própria dos autores.

01
799
799
799
768
358
20
19

A Tabela 4 foi elaborada em ordem decrescente de ocorrência e há alguns fatores a
se considerar sobre o seu conteúdo. Por exemplo, quando apontamos como tecnologia
presente no REANP o uso da plataforma YouTube, já consideramos, implicitamente, o
percurso realizado até o produto final: a videoaula foi gravada, com uso de uma câmera,
editada com o auxílio de um software de edição de vídeos, realizada ou não pelo professor,
e postada com uso da Internet. Por este motivo, YouTube e Internet têm números iguais
(Tabela 4), isto é, equivalentes, pois para todas as videoaulas foi necessário o uso destes
dois elementos. Verificamos, também, durante a análise, que as videoaulas de dois dos
canais (SME Jataí e Seduc) tiveram transmissão simultânea em canal de TV aberta e um
deles transmissão simultânea pela TV aberta e emissora de rádio.
Tecnologias como microfone, televisão, notebook ou computador de mesa e câmera
foram utilizadas para a transmissão da aula, assim, não tiveram caráter pedagógico. O
microfone e a câmera serviram para captar o áudio e a imagem da aula a ser transmitida. A
televisão, por exemplo, foi usada para a composição do cenário da aula, projeção de slides
comandados por meio do notebook ou monitor touch. Em outras palavras, uma vídeoaula
postada no YouTube permite inferir as tecnologias básicas necessárias para que ela esteja
lá, naquele local, ressalvadas as diferenças entre uma e outra.
As tecnologias digitais identificadas a partir das videoaulas e das demais mídias
analisadas requerem uso técnico e operacional, sendo este um dos conhecimentos que
compõem o Technological Pedagogical Content Knowledge

ou Conhecimento

Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo (TPACK) (KOEHLER; MISHRA; CAIN, 2013),
Além disso, constatamos que os elementos das aulas presenciais são visíveis nas
aulas não presenciais, nas quais a tecnologia digital assumiu a função transmissão.
Ressalvados os limites desta análise, os resultados indicam a manutenção do presencial no
virtual, de tal maneira que professores e alunos vivenciaram atividades presenciais
transmitidas por meios digitais, com a diferença de que, salvo exceções, o presencial
ocorreu “em casa”, com professores e alunos trabalhando e estudando fora das instituições

de ensino, com recursos próprios, prevalecendo a comunicação assíncrona.
No que diz respeito ao trabalho pedagógico com tecnologias digitais, vale ressaltar
que, conforme Coll e Monereo (2010), este uso modifica, substancialmente, o contexto da
aula e as relações entre professor e aluno, bem como as tarefas e conteúdos de
aprendizagem. Mesmo antes da pandemia, os professores já buscavam conhecimento para
o uso pedagógico de tecnologias. De acordo com a pesquisa TIC Educação 2019,
divulgada em junho de 2020, a maioria dos professores (93%) usava a Internet para se
atualizar sobre o uso de tecnologias digitais. Segundo essa mesma pesquisa, o uso de
tutoriais pelos professores das escolas públicas saltou de 58% em 2015 para 80% em 2019.
Além disso, o auxílio também é dado por outras pessoas (84%) ou por outros professores
(82%) (CETIC, 2019).
Esses percentuais refletem o comportamento de uma sociedade em rede
(CASTELLS, 2005), cada vez mais envolvida com a tecnologia digital e móvel, sendo a
mobilidade um traço da atual sociedade (SILVA, 2013), uma realidade que o sistema
educacional parece não acompanhar. Papert (1992) já chamava atenção para o avanço
tecnológico perceptível em várias áreas, mas não na Educação. Palfrey e Gasser (2011)
também alertam para um tipo de aluno que tem familiaridade com tecnologias em
sociedade e as implicações de um sujeito assim constituído para a educação.
Com relação às tecnologias da categoria “demais mídias” (Tabela 4), a análise
descritiva permite inferir algumas dificuldades dos professores. A ausência de um tripé,
por exemplo, obriga o professor7 a segurar a câmera com uma das mãos enquanto explica a
atividade, resultando em uma imagem tremida e/ou cortada. Algumas fotos enviadas pelos
alunos como registro de realização da atividade estavam com baixa qualidade, dificultando
o trabalho de correção pelo professor. Tanto assim que em um dos áudios analisados o
professor pede para que o aluno envie a atividade novamente, pois ele não está
conseguindo ler.
Conforme a literatura educacional (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2015), a
incorporação das tecnologias digitais à aula requer intencionalidade, planejamento e
suporte, entre outros. Partindo desse pressuposto, no contexto pandêmico verificamos o
que chamamos de “uso rudimentar” das tecnologias, com destaque para as de transmissão,
o qual pode ser visto como tentativa de atender a demandas emergentes, presentes nas
resoluções do Conselho Estadual de Educação de Goiás 02/2020 (GOIÁS, 2020), 15/2020
7

O termo professor foi usado indistintamente tanto para professor, quanto para professora.

(GOIÁS, 2020), 16/2020 (GOIÁS, 2020) e 20/2020 (GOIÁS, 2020), que dispõem sobre o
REANP.
4 Considerações finais
Apresentamos resultados parciais de uma pesquisa iniciada em 2020, atualmente,
em desenvolvimento, que tem como objetivo geral investigar o trabalho pedagógico com
tecnologias digitais nas aulas não presenciais ministradas durante o período de suspensão
de aulas previsto na Resolução 02/2020 do Conselho Estadual de Educação de Goiás
(GOIÁS, 2020). Os resultados são referentes ao objetivo específico que prevê identificar as
tecnologias adotadas para a realização das aulas não presenciais. A pesquisa tem cunho
qualitativo e é documental.
Assim, constatamos que YouTube e Internet foram tecnologias frequentes nas aulas
não presenciais, trata-se de uma plataforma e uma mídia relacionadas a redes sociais,
ambas têm como traço comum o uso para a transmissão de aulas, em essência, presenciais,
porém gravadas e assíncronas, parcial ou integralmente.
Verificamos que as videoaulas analisadas não comportam tecnologias voltadas à
aprendizagem escolar. Apenas uma videoaula de Geometria menciona o software
GeoGebra, porém sem utiliza-lo para ensinar. Desse modo, as aulas não presenciais ou
remotas assumem contornos de transmissões do presencial, o que pode ser compreendido à
luz da histórica relação entre as tecnologias e a educação pública brasileira.
Ressalvados os limites referentes às fontes documentais analisadas e ao desenho
metodológico do estudo, constatamos que durante o isolamento social decorrente da
pandemia de Covid-19 na educação pública goiana mudou-se o ambiente, do institucional
para o doméstico ou familiar, mas não as práticas, que, reproduzidas, foram transmitidas
por meios digitais e adaptadas às condições do ambiente familiar. Neste caso, é preciso ter
em conta que nunca antes as tecnologias digitais estiveram tão presentes no dia a dia de
professores e alunos, mediando essa relação. Seja qual for o uso, fato é que ele ocorreu e
trouxe vivências. Não se trata, simplesmente, de avaliar se tais vivências foram positivas
ou não e o quanto, mas de considerar o quanto estamos preparados para promover a
educação por meios digitais hoje tão populares e presentes na vida de crianças e jovens
fora da escola, quadro que nos leva a resgatar Dewey (1958) e Freinet (1996) e sua defesa
de que a educação deve trazer para dentro da escola a vida fora dela.
Ao analisar as tecnologias adotadas durante o REANP, cabe-nos considerar o

contexto. A suspensão das atividades presenciais na educação básica foi deflagrada em um
cenário não favorável ao trabalho pedagógico com tecnologias digitais, marcado por faltas:
de conhecimentos, de acesso à Internet, de valorização de práticas de ensino com TDIC, de
uma cultura institucional que reconheça tecnologias e mídias como elementos culturais,
entre outras. Seja qual for a modalidade, presencial ou outra, é forçoso reconhecer que,
historicamente, a situação nunca foi ideal na educação pública brasileira (SAVIANI,
2013), com o agravante de que no REANP vivenciamos dois acontecimentos simultâneos e
desafiadores: uma pandemia mundial e o ranço de uma política que faz com que as TIC
entrem na educação não para fortalecer, mas para substituir ou acentuar a precarização já
existente (BARRETO, 2008), sendo vistas com receio. Ao olhar para o apontado na Tabela
4, devemos ter em mente esse pano de fundo e não perder de vista a premissa de que,
sejam quais forem os meios, digitais ou outros, nosso foco deve estar nas finalidades da
educação que contribuímos para promover.
Os resultados parciais aqui apresentados irão se juntar aos de outras fontes
documentais da pesquisa, como planos de estudo, relatórios e projetos políticospedagógicos. Isoladamente, tais resultados sugerem refletir sobre as limitações impostas
por uma situação emergencial que afetou a todos e escancarou as fragilidades de um
sistema de ensino alheio ao digital em plena “Idade Mídia”, exortando-nos a responder se,
afinal, somos “professores do presencial” ou agentes da mudança (GRAMSCI, 1995),
qualquer que sejam a época e os meios.
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Resumo:
O PRONATEC surgiu junto do governo de Dilma Rousseff como uma política pública de
fomento à expansão do ensino técnico, qualificação e crescimento de empregos. A ideia
deste programa além de formar jovens e qualificá-los para o mercado de trabalho é também
garantir cidadania e melhores condições de vida a esses e suas famílias, com a consequente
melhora da economia e crescimento social, ênfase dada no artigo primeiro da Lei do
PRONATEC. O presente artigo visa observar os contornos históricos e legais do referido
programa e a sua substituição pelo programa Novos Caminhos. No presente artigo
pretendemos analisar o processo através do qual a Educação caminhou para chegar até o
presente momento, seus desdobramentos jurídicos, e o impacto de seus resultados para a
sociedade atual. O problema central desta pesquisa está em saber como o PRONATEC foi
concretizado nos últimos 10 anos. A metodologia é bibliográfica, com método de análise
descritiva de dados do IBGE e Plataforma Nilo Peçanha. O objetivo deste programa, como
política pública, era tornar possível um maior acesso à educação profissional e também ao
emprego. No estudo desenvolvido incialmente foi efetuado uma linha histórica
demonstrando o percurso da educação profissional no Brasil. Ao final, acreditamos que o
programa estudado tenha iniciado sua trajetória em um contexto histórico favorável à
educação profissional e o emprego, e persiste mesmo em um cenário educacional atual
complexo, demonstrando êxitos na proposta legal estruturada, onde atualmente fala-se em
Novos Caminhos. Acreditamos que mesmo passados 10 anos, com algumas alterações
legais, o PRONATEC possui uma estruturação bem desenvolvida, sendo que com a
possibilidade de efetivação no âmbito da rede técnica profissional pública e em cenário
privado poderá ainda concretizar mais de suas propostas e objetivos, contribuindo para
provocar mudanças significativas na sociedade brasileira, porém com o surgimento do
programa Novos Caminhos em aparente substituição acredita-se que poderão ocorrer
mudanças ainda mais significativas.

Palavras-chave: PRONATEC. Educação profissional. Legislação. História.
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Resumo:
Este relato apresenta uma experiência de iniciação à docência vivenciada no âmbito do
PIBID, em uma escola pública de Iguatu - CE. O Projeto deu-se início num momento de
muitas dificuldades decorrentes da Pandemia (COVID -19), tendo o primeiro caso
brasileiro de contaminação sido identificado em fevereiro de 2020. Após esse período,
estabeleceu-se o distanciamento social, acompanhado da suspensão das aulas presenciais e
incorporação do ensino remoto, o que revelou um grande desafio à Educação, de modo
geral, e, particularmente, às escolas, sobretudo pelas precárias condições de acesso dos
estudantes e de trabalho dos professores, tendo que imediatamente se apropriarem de

diversas tecnologias. É nesse cenário que bolsistas de iniciação à docência foram
introduzidos nas escolas, nas aulas remotas, experimentando essa nova realidade, o que
lhes trouxe importantes desafios, dentre os quais a mediação dos conteúdos junto aos
estudantes. Nesse sentido, este relato tem como objetivo compartilhar as aprendizagens
advindas da prática docente vivenciada junto aos discentes na abordagem dos conteúdos de
Biologia. Em termos metodológicos, os bolsistas, primeiramente, passaram um período
observando as turmas de Ensino Médio e as aulas junto à professora supervisora, seguido
de planejamento coletivo, organização do trabalho pedagógico e produção de material
didático, processos seguidos da inserção dos bolsistas em atividades junto aos alunos.
Como resultado da interação com os estudantes da Educação Básica, podemos elencar:
maior desenvoltura dos bolsistas em falar em público (ainda que no modo virtual),
superando, em parte, o nervosismo inicial de estar à frente da sala; desenvolvimento de
uma postura responsável e respeitosa em relação aos educandos e à sua formação, com
vistas à transformação social. Tal experiência contribuiu, ainda, para ampliar a
compreensão dos bolsistas sobre a docência como uma via de mão dupla, em que o
professor aprende ao ensinar, agregando aprendizagens no tocante à apropriação dos
conteúdos de ensino. Por fim, a inserção dos licenciandos nas salas de aula virtuais
oportunizou-lhes conhecer a profissão docente mais profundamente, em sua dinâmica
interna, a organização do trabalho pedagógico e seus desafios, sobretudo no modo remoto.
A formação agregada pela atuação no PIBID tem sido gratificante, marcada por
afetividade, conduzindo gradualmente os bolsistas da condição de aluno a professoraprendiz e os desafiado a ampliar sua compreensão de mundo e da realidade dos estudantes
da Educação Básica, num contexto em que a educação e o trabalho docente vêm sofrendo
processos contínuos de precarização.
Palavras-chave: Experiência Pedagógica. Iniciação à Docência. Ensino de Biologia
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Resumo:
O presente estudo tem por objetivo investigar a produção sobre sexualidade, diversidade de
gênero e orientação sexual nos anais do Encontro Nacional de Ensino de Biologia
(ENEBIO). Essa investigação visou traçar um panorama dos avanços e retrocessos
quantitativos e qualitativos dessa produção, no período de 2005 a 2019, ou seja, desde o
primeiro até o último encontro até então realizado. Em relação à análise quantitativa,
observou-se que a temática ainda é pouco representativa, correspondendo a apenas 4,53%
dos trabalhos apresentados. Foram selecionados 14 dos 3.419 trabalhos para a análise
qualitativa, e as categorias utilizadas foram: 1) Orientação Sexual e Gênero, 2) Sexualidade,
3) LGBT e 4) Feminismo. Embora as discussões sobre identidade de gênero, orientação
sexual e sexualidade estejam crescendo na sociedade, ainda são poucos os trabalhos sobre
essa temática nos anais do ENEBIO, o que pode ser uma evidência de que esse tema tem
sido pouco pesquisado entre os educadores-pesquisadores das ciências biológicas.
Palavras-chave: Educação sexual, Ensino de Biologia, ENEBIO.

1. INTRODUÇÃO

O Encontro Nacional de Ensino de Biologia (ENEBIO) tem grande importância pelo
seu trabalho no campo de divulgação das pesquisas sobre o ensino de Ciências Biológicas.
Tanto o ENEBIO como os Encontros Regionais, que ocorrem de forma concomitante ou
anteriormente ao evento nacional, valoriza a participação de pesquisadores e professores
universitários, mas também professores da Educação Básica e acadêmicos de graduação,
incentivando os debates que dizem respeito ao cotidiano escolar (SBEnBio, 2020).
O ENEBIO é promovido pela Associação Brasileira de Ensino de Biologia
(SBEnBio), que é uma associação criada em 1997, pela Faculdade de Educação, da

Universidade de São Paulo (USP), durante o VI Encontro Perspectivas do Ensino de
Biologia (EPEB). Hoje em dia, a SBEnBio é organizada em seis diretorias regionais e uma
nacional, não somente promovendo eventos acadêmicos, mas também atuando nos debates
entre profissionais que estão ligados ao ensino de Biologia (SBEnBio, 2020).
O primeiro ENEBIO foi realizado no Rio de janeiro em 2005, a partir daí os
encontros são realizados de forma constante, geralmente a cada dois anos, com a análise de
produções que trazem informações sobre assuntos ligados ao ensino da Biologia, onde
gênero e sexualidade são uma temática que pode ser citada como exemplo.
Existem muitas dúvidas sobre sexualidade, diversidade das identidades de gênero e
orientações sexuais. Em primeiro lugar é importante definir esses termos, sendo que gênero
e orientação sexual com frequência, erroneamente são usados como sinônimos.
A sexualidade é o dispositivo que organiza “estratégias de relações de força
sustentando tipos de saber e sendo sustentadas por eles” (FOUCAULT, 2000, p. 246),
inscrita em um jogo de poder, relacionada a tipos de saberes, tendo seus “efeitos produzidos
no corpo, nos comportamentos, nas relações sociais” (FOUCALT, 2009, p. 120). Como
pode-se observar na definição de Foucault, a sexualidade resulta em comportamentos
inseridos em uma sociedade. Isto porque, a sexualidade pode ser entendida como a maneira
como os desejos sexuais são construídos, em decorrência de uma busca por amor, contato,
intimidade e ternura (VALENÇA, CARVALHO, 2019). Essa busca ocorre tanto em
comportamentos direcionados ao outro, como na compreensão do que a pessoa é, sendo
mediada pelo ambiente social. Nota-se que a sexualidade não se restringe ao sexo, sendo
bem mais ampla, constituindo-se um componente importante da psique de todas as pessoas
(PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 2015).
De acordo com Jesus (2012, p. 14) “Identidade de gênero e orientação sexual são
dimensões diferentes e que não se confundem”. O gênero diz respeito a como a pessoa se
sente e a como ela se percebe em relação à própria identidade social, que pode ser feminino,
masculino, travesti, trans, entre outras possibilidades. Desta forma é importante que se
enfatize que este termo diz respeito aos aspectos sociais que são atribuídos ao sexo, frente
ao que a pessoa se percebe, tendo em vista sua constituição psicológica, cultural e histórica
(VALENÇA, CARVALHO, 2019). Sendo assim, gênero não está ligado diretamente a
características naturais e sim a construções sociais, se referindo a tudo o que foi definido ao
longo do tempo, e que a sociedade como um todo entende como o comportamento que é
esperado de um indivíduo com base em seu sexo biológico.

Quando uma pessoa corresponde à expectativa de gênero que é atribuída socialmente
ao seu sexo biológico, diz-se de uma pessoa cisgênero, também chamado de homem cis ou
mulher cis. Já quando o gênero da pessoa não corresponde àquele socialmente atribuído ao
seu sexo biológico, diz-se de uma pessoa trans, comumente chamado de homem trans ou
mulher trans (JESUS, 2012).
Assim gênero é considerado como um efeito dos dispositivos da sexualidade: como
dimensões psicológicas e culturais, esculpidas nos corpos biológicos, construído histórico e
socialmente, baseada em sentidos de estereótipos envolvendo relações de poder nas diversas
instituições sociais.
O destino do desejo afetivo e erótico de cada pessoa denomina-se orientação sexual.
De uma maneira simplificada, esse desejo quando direcionado, pode ser a pessoas do gênero
oposto (heterossexuais), também a pessoas do mesmo gênero (homossexualidades) ou
ambos os gêneros (bissexualidades). Também é importante lembrar que o ser humano não
nasce com uma orientação sexual definida, pelo contrário, ele vai aprendendo e se
identificando com diferentes formas de conhecer seus desejos ao longo da vida conforme
experiências vividas (CARDOSO, 2008).

2. OBJETIVOS

Observa-se que ainda é comum a incompreensão entre os termos sexualidade, gênero
e orientação sexual, mesmo que esses sejam importantes componentes do ser humano.
Portanto, é muito importante se trabalhar essa temática nas diferentes áreas de conhecimento,
entre elas a Biologia. Dessa maneira, o presente artigo tem por objetivo investigar a produção
sobre sexualidade, diversidade de gênero e orientação sexual nos anais do Encontro Nacional
de Ensino de Biologia. Essa investigação visa traçar um panorama dos avanços e retrocessos
quantitativos e qualitativos dessa produção, no período de 2005 a 2019, ou seja, desde o
primeiro até o último encontro até então realizado. Em termos qualitativos, pretendeu-se
verificar se há clareza em relação aos termos sexualidade, orientação sexual e diversidade
de gênero, bem como verificar a maneira que essa temática tem sido abordada.

3. METODOLOGIA

As estratégias escolhidas para um levantamento indicam a maneira como foram
selecionados os textos dos encontros do ENEBIO. O levantamento foi feito a fim de gerar
uma análise, sendo que, dentre tantas metodologias de análises possíveis que poderiam ser
estabelecidas, optou-se por um estudo quantitativo e um qualitativo com base na Análise
Textual Discursiva (ATD).
Para cada levantamento, “uma única palavra excluída, substituída ou acrescentada a
qualquer resumo pode permitir que cada leitor faça uma apropriação diferente daquele texto”
(FERREIRA, 2002, p. 268-9). Procuramos identificar trabalhos científicos em forma de
resumos nos Encontros Nacionais de Ensino de Biologia (ENEBIO), que correspondem às
edições do evento de 2007 a 2019, os que abordam o tema diversidade de gênero, gênero e
sexualidade, para tanto, foram utilizadas as seguintes palavras-chaves ou expressões:
“gênero”, “orientação sexual”, “sexualidade”, “LGBT”, “homossexual”, “mulher”,
“feminismo”e “reprodução”. Destaca-se que a busca foi feita não apenas no título, mas no
resumo como um todo presente nos anais.
A fim de facilitar a análise quantitativa, os trabalhos que foram levantados foram
planilhados, bem como foi feito gráfico sobre a produção sobre a temática ao longo dos anos,
utilizando as palavras chaves.
O corpus textual para a análise qualitativa foram todos os resumos do ENEBIO
levantados no período (2007 a 2019) que deixavam expresso no título que seu tema central
era sexualidade, orientação sexual ou identidade de gênero, aqueles resumos que abordaram
essa temática apenas de maneira secundária, não foram consideradas nessa parte do estudo.
A análise qualitativa foi feita por meio da Análise Textual Discursiva (ATD), que se
caracteriza por ser um método com base fenomenológica, em que o analisador se coloca
como participante do processo, após “impregnar-se” do corpus textual e de elementos
teóricos sobre o tema (MORAES E GALIAZZI, 2016).
De forma simplificada, a ATD pode ser dividida em três etapas: unitarização,
categorização e captar do novo emergente. Na etapa de unitarização, o corpus textual é
decomposto em unidades de sentido. Na etapa de categorização são estabelecidas novas
relações entre os elementos textuais, para tanto, as unidades de sentido são agrupadas em
categorias. Por fim, realiza-se a construção de um metatexto, em que as relações
estabelecidas por meio das categorias são levadas em conta, bem como o referencial teórico
sobre o tema, o que permite a ocorrência de “insights” e o captar de um novo sentido
emergente (MORAES, 2003; MORAES e GALIAZZI, 2016).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No decorrer das três últimas décadas a pesquisa educacional vem se consolidando no
Brasil, o que é um fato muito importante, contribuindo para a compreensão de fatores que
tem grande influência no processo de ensino-aprendizagem e na realidade educacional que
se encontra o país. Investigações são realizadas no ensino de Ciências Biológicas, e se torna
indispensável fazer um mapeamento analisando esses estudos, contribuindo ainda mais para
a qualidade da própria pesquisa, e do ensino, não é um processo fácil, “estamos em uma
nova fase histórica, uma nova ordem global, em que as velhas formas não estão mortas, mas
as novas ainda não estão inteiramente formadas” (SAVIANI, 2011, p. 118).
Este artigo surge da vontade de observar a produção em termos quantitativo e
qualitativo sobre gênero, orientação sexual e sexualidade nos encontros do SBEnBio.
Nos primeiros seis encontros foram aprovados 2.517 trabalhos, no sétimo encontro
(2019) foram aprovados 902 trabalhos. Desse total desde a primeira edição, 155 trabalhos
citavam ou tinham alguma relação com a temática sobre sexualidade, orientação sexual e
identidade de gênero, ou seja, 4,53%.
O gráfico 1 apresenta a porcentagem de trabalhos sobre a temática pesquisada, em
relação ao total de resumos aprovados no ENEBIO, entre os anos de 2007 e 2018. Observase que houve um aumento do interesse dos pesquisadores de desenvolverem projetos
voltados para esse tema, no entanto, a porcentagem ainda é bastante baixa frente ao total de
projetos. De acordo com Madureira e Branco (2015, p. 579), ao manter em foco
preconceitos, práticas discriminatórias que tem relação a diversidade de gênero na escola é
uma forma de denunciar, por um lado, os processos de exclusão presentes em nossa
sociedade. A partir da década de 1990 no Brasil, o Governo de uma forma mais abrangente
começou a indicar e até mesmo controlar os temas educacionais, através dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN’s), foi quando nas práticas educacionais e seus discursos,
gênero e sexualidade passaram a ter mais espaço, não deixando de serem temas menos
conflituosos. Segundo Oliveira (2010), reformas educacionais que tiveram início na década
de 1990 buscaram uma maior adequação no sistema de ensino ao processo de criação dos
mecanismos de controle do trabalho docente, bem como dos conteúdos ministrados.
Todos os artigos para estarem nesses congressos passam por uma avaliação de um
comitê científico formado por pesquisadores, de modo que as aceitações e rejeições dos

trabalhos podem estender-se tanto para maiores quanto para menores os percentuais em cada
edição. Entretanto, o crescimento quantitativo dos trabalhos relacionados a gênero e
sexualidade aprovados ao longo destes seis encontros, ainda que pouco, mostra que há uma
preocupação dos organizadores do evento para com estes temas, bem como dos
pesquisadores que tem desenvolvido trabalhos sobre essa temática.

Gráfico 1 - Porcentagem de trabalhos sobre a temática em razão do ano de realização
do ENEBio.

Fonte: Elaboração própria
Das palavras elencadas, apenas sete apresentaram resultados para a pesquisa,
conforme apresentados na Tabela 1 e Gráfico 2. Nota-se que um trabalho pode aparecer mais
de uma vez nesse quantitativo, pois um mesmo resumo pode ter sido levantado com mais de
uma palavra-chave.

Tabela -1 - Quantitativo de resumo apresentados no ENEBIO (2007-2016), de acordo
com as palavras-chaves encontradas utilizadas.
ENEBIO
Termos

I

II

III

IV

V

VI

VII

Gênero 0

1

1

1

4

20

2

29

Sexualidade

2

4

12

12

12

30

12

LGBT 0

0

0

0

0

1

7

8

Homossexual 0

0

0

0

1

0

7

Mulher 0

0

0

0

1

1

1

3

Feminismo

0

0

0

0

1

24

18

43

Reprodução

2

1

1

0

1

2

3

11

0

16

0

1

76

49

92

Orientação sexual

Total

86

7

234

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 2 - Quantitativo de resumo apresentados no ENEBIO (2007-2016), de acordo
com as palavras-chaves encontradas utilizadas.

Fonte: Elaboração própria

O termo orientação sexual foi o mais comum nos trabalhos. Verificamos uma
predominância por esse termo, possivelmente por ele ser bastante amplo e abrangente e
dificilmente se encaixa em uma definição única e absoluta (FAVERO, 2007). O segundo
termo mais citado é sexualidade, termo ainda cercado de mitos e tabus, é um termo também
bastante abrangente, onde se enquadram vários fatores e dificilmente se encaixa em uma
única definição (JESUS,2012).
O termo feminismo ficou em terceiro lugar, mas a expressão aparece apenas nos três
últimos encontros. Mesmo sendo um movimento tão antigo, de alguns anos para cá, o termo
feminismo está cada vez mais presente nos vestibulares e concursos atuais (CELI, 2020).
No que diz respeito ao termo gênero, ele não é citado apenas nos resumos do primeiro
ENEBIO. Destaca-se que o as questões sobre gênero têm sido motivo de intensos debates
no cenário político-social do mundo, essas discussões foram instigadas em 2014 no Brasil,
com a elaboração do Plano Nacional de Educação, onde o Ministério da Educação
recomendou que temas sobre gênero sejam incluídos nas escolas, para que crianças e
adolescentes em idade escolar tenham esclarecimento e orientação sobre o assunto
(NOGUEIRA, 2015).
Faz-se necessário considerar que os totais de trabalhos aprovados podem refletir
diversos processos e mecanismos de disputa no campo que não são claros apenas com tal
exposição numérica dos textos selecionados. Dessa maneira, para se compreender melhor
sobre como tem sido as pesquisas sobre as questões sobre sexualidade, gênero e orientação
sexual nos ENEBIOs, procedeu-se uma análise qualitativa. Para tanto, aqueles resumos que
tinham em seu título um dos seguintes termos: sexualidade, orientação sexual e identidade
de gênero, foram selecionadas para a análise qualitativa.
Foram selecionados 14 trabalhos para essa análise, e as categorias utilizadas foram:
1) Orientação Sexual e Gênero, 2) Sexualidade, 3) LGBT e 4) Feminismo.
Na categoria Orientação Sexual e Gênero, procurou-se observar se os trabalhos não
confundiam esses dois termos, bem como se apresentavam a correta conceituação deles.
Ao analisar os resumos pode-se perceber que nenhum traz a definição de orientação
sexual e gênero, nem a diferença entre orientação sexual, sexo biológico, e gênero. Esses
conceitos se sobrepõem na constituição de uma pessoa, visto que todos se incluem na
sexualidade humana.
Observa-se que alguns trabalhos confundem orientação sexual, educação sexual,

sexo e sexualidade um exemplo é o artigo “Orientação Sexual na Escola: Gravidez na
Adolescência” (OLIVEIRA; MONTEIRO-MAIA; e SOARES, 2007), do segundo encontro
do ENEBIO, já no título aparece essa confusão. Neste trabalho infere-se que orientação
sexual diz respeito a instruções sobre questões relacionadas ao comportamento sexual, isto
pode ser percebido na introdução do artigo onde os autores citam que: “Devido ao
aparecimento e disseminação da Síndrome da Imunodeficiência adquirida (Aids), a questão
tornou-se mais urgente. Estamos diante de um problema de saúde pública que está
estritamente ligado ao comportamento sexual. A escola não pode fechar os olhos ou
transferir a responsabilidade para os pais. Mesmo porque a educação sexual na escola
complementa a que é realizada pela família”. Neste trecho ela cita a educação sexual, que
nada tem a ver com o termo orientação sexual que intitula o trabalho. Orientação sexual é
como o indivíduo direciona e compreende o seu desejo sexual, por uma mulher, por um
homem, para ambos, ou seja, não tem nada ver com o gênero da pessoa. No mesmo texto a
autora conclui ainda que “A educação sexual na escola brasileira tem sido bastante polêmica.
Muitos consideram a abordagem de questões sexuais na escola não sadia, pois estimularia
precocemente a sexualidade. Para outros, a discussão proporcionaria o conhecimento da
importância da vida sexual bem mais cedo e com maior profundidade”, onde não fica clara
a diferenciação entre sexo e sexualidade.
Alguns trabalhos, principalmente nos últimos ENEBIOs, apresentam uma visão mais
ampla sobre o conceito de gênero e, embora não apresentem uma definição, é possível
perceber que consideram a influência da história, da sociedade e da cultura, um deles é o
resumo do encontro de número 7 “Problematizando os Padrões de Gênero e sexualidade
disseminados na sociedade- Uma experiência no ensino Fundamental II no Âmbito do
PIBID” (LOPES; VIERIA; FALCONI; e COSTA, 2018), que teve como objetivo realizar
sequências didáticas investigativas sobre sexualidade e gênero, na coleta de dados da
realidade dos mesmos, trabalhando com os alunos indícios da existência da desigualdade de
gênero na sociedade, pressão sofrida pela cultura que causa conflito com a sexualidade
individual.
Ainda sobre a Orientação sexual e Gênero, o trabalho “Para Além de Menino e
Menina: estratégias educativas para desconstrução do binarismo” (CARNEVALE;
VARGAS; BRAUNS e GIRÃO, 2016), concluiu que “Dentro do contexto de formação
inicial de professores, foram encontradas dificuldades em achar um material didático para
tratar o tema Gênero e Sexualidade”, de acordo com esse trabalho fica claro que mesmo no

PCN Orientação sexual há um controle do que se pode saber, pois quando há debates de
temas que se tratam de diversidade, o documento parece “polemizar” um tema que trata da
diversidade, direitos humanos e respeito, dessa maneira, o PCN cria condicionantes e
algumas dúvidas sobre trabalhar esse assunto na escola.
Observa-se que a partir do ENEBIO V aparecem pela primeira vez trabalhos sobre
questões de políticas públicas e movimento contra o ensino da temática nas escolas
(Movimento Escola sem Partido). Sobre essa perspectiva, há um trabalho no ENEBIO V
(2014), 2 no ENEBIO VI (2016) e 1 no ENEBIO VII (2018). Nascido de uma iniciativa entre
estudantes e pais, seus defensores pressupõem que debates sobre gênero e educação sexual
menosprezem crenças familiares, o que geraria intolerância religiosa, e supostamente
incentivaria a homossexualidade, e que esses temas devem ser discutidos em família não em
ambiente escolar. Existem também opiniões contrárias que negam a existência deste
incentivo à homossexualidade na sala de aula, mas sim que a promoção de discussões no
âmbito da educação que abordam gênero, tem o intuito de prevenir abusos, gravidez na
adolescência, homofobia, discriminação e machismo, dentre outros tipos de discriminação
que tenham relação com o gênero. Na opinião dos críticos, o projeto Escola sem Partido tem
uma visão equivocada sobre a viabilidade de uma educação neutra, ameaçando a liberdade
de expressão dos professores (SOUZA, 2018).
Em relação à categoria de análise sexualidade, poucos são os trabalhos que
apresentam uma definição para o termo, mas os que apresentam, consideram a complexidade
do termo, considerando seus vários aspectos. Por exemplo, no trabalho publicado no III
ENEBIO, intitulado “Sexualidade: O que pensam e falam os adolescentes na escola pública”
(RIBEIRO; FONSECA, 2010), cita que “A sexualidade é um tema que desperta muitas
dúvidas, medos e curiosidades nos jovens. Envolve sentimentos que precisam ser
respeitados, além de crenças e valores, pois está inserido em um determinado contexto sóciocultural e histórico”.
Ainda na categoria sexualidade, há vários trabalhos que têm como enfoque apenas a
questão biológica ou relacionada à saúde, o que restringe muito o termo. Por exemplo, no
VI encontro, o resumo “Sexualidade Na Educação Básica: Uma Abordagem Visando à
Conscientização e a Divulgação sobre DST e à divulgação sobre DST” (FOLINO;
REBELLO; DUARTE; ARAÚJO; FONTES e LAGE, 2016), explica que fizeram seu estudo
visando “contribuir para uma aprendizagem significativa sobre DSTs, a partir de aula
expositiva dialógica e produção orientada de cartazes”. No VII encontro o trabalho

“HIV/AIDS: Percepções e Comportamentos de Risco em Adolescentes de duas escolas
Particulares da Região Metropolitana de Belém do Para” (MOURA, CASTRO, COELHO,
VASCONCELOS, e CARVALHO, 2018) Educación sexual, Docência en Biologia,
ENEBIO. investigou os conhecimentos de adolescentes sobre sexualidade, focando no
conhecimento deles sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.
Há trabalhos que investigam a produção sobre a sexualidade (metatrabalhos)
demonstrando a pouca representatividade do tema entre professores e em publicações, um
deles é “Sentido de Sexualidade nos Anais dos encontros Nacionais de Ensino de Biologia
(2005-2012)” (ETTER; ALVES; FERREIRA e GOMES, 2014). De acordo com esse
trabalho, as pesquisas levantadas nos anais foram produzidas principalmente pelas
universidades, porém, tendo o Ensino Básico como foco. Ainda de acordo com esse trabalho,
“Ao operar com temas afins à sexualidade, estes trabalhos do ensino de Biologia produzem
sentidos e disputas epistemológicas no jogo de poder do espaço acadêmico-científico”.
Outro exemplo de metatrabalho sobre sexualidade é o resumo “Problemas Culturais,
sociais e de Gênero na Educação em Ciência em Publicações em Periódicos Internacionais
entre 2003 e 2006” (JULIO; FRANÇA, 2007), que teve como objetivo “traçar um perfil dos
trabalhos publicados nas revistas de educação e ciências referentes ao tópico Problemas
culturais, sociais e de gênero na educação em ciência para identificar tendências entre os
estudos analisados”. Por fim, o resumo intitulado “Diversidade de Orientação Sexual nas
Aulas de Biologia” (MARTINS, 2012), levantou dados nas escolas do Ensino Médio de
Juína (MT), para investigar se o conteúdo que diz respeito a diversidade de orientação sexual
está presente nas aulas.
Na categoria LGBT há uma quantidade muito baixa de trabalhos sobre essa questão,
apenas 6, porém nenhum deles contém a definição da sigla. Lembrando-se que o Movimento
LGBT é um movimento civil e social que busca defender a aceitação das pessoas LGBT na
sociedade. LGBT é a sigla utilizada para denominar Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais ou Transgêneros (LGBT.pt, 2018).. Três desses trabalhos abordam as
dificuldades e questões relacionadas ao tema por conta do Movimento Escola sem Partido
ou conflitos sobre o currículo, o trabalho apresentado no VI “Para Além De Menino e
Menina: Estratégias Educativas Para a Desconstrução do Binarismo” (CARNEVALE;
VARGAS; BRAUNS; E GIRÃO, 2016), desenvolveu uma atividade onde o objetivo era
incluir e estimular “o respeito e a tolerância à diversidade sexual, e exercitar a cidadania e
senso crítico e como proposta de interferência no ambiente escolar, os/as alunos/as fizeram

cartazes sobre Feminismo, Homofobia, Movimentos LGBT”.
Ainda na categoria LGBT, dois trabalhos citam a visão biologizante e patológica das
questões LGBT no contexto escolar, alertando para essa perspectiva. Um dos trabalhos que
cita essa visão consta no V ENEBIO, e é intitulado “Professora, a Senhora Gosta de Homem
ou de Mulher? Olhares de um Grupo de um Grupo de Estudantes sobre uma proposta de
Ensino Sobre Corpo, Gênero e sexualidade na EJA” (SANTOS, SILVA, 2014). Esse
trabalho fez questionamentos aos alunos com menções de fatores como “a discussão sobre
indivíduos intersex e transexuais, a aprendizagem sobre o próprio corpo, discussões sobre as
diferenças, diversidade sexual, prevenção e o conhecimento de doenças sexualmente
transmissíveis”. No V Encontro, o resumo “Tecendo Olhar(es) sobre Homossexualidade no
Espaço Escolas: Batendo um Papo com Professores/as de Ciências e Biologia” (SANTOS,
2014,) também discute o tema, segundo o trabalho: “Compreende que discutir as
homossexualidades com professores/as de Ciências e Biologia é colocar em evidência uma
rede de significados e de verdades que constituem nossa cultura”.
Em relação à categoria feminismo, procurou-se observar como a questão de gênero
é tratada em relação ao papel social da mulher, sendo que apenas 2 trabalhos tratam dessa
temática de forma explícita e direta, com destaque o texto publicado no VI Encontro “Para
além de Menino e Menina: Estratégias Educativas para a Desconstrução do Binarismo”
(Carnevale; Vargas; Brauns; e Girão, 2016), que discute os papéis sociais de gênero. Há
também um trabalho sobre o machismo, no VII ENEBIO, intitulado “O caso de Rosalind
Franklin e a Fotografia 51: Como as relações de Gênero Permeiam o Empreendimento”
(SILVA; KANOUTÉ, 2018), esse resumo destaca a história de Rosalind, ela foi uma
cientista de grande importância para a proposição da estrutura do DNA, conhecida pelo seu
trabalho com imagens da difração de raios-X do DNA, ela morreu aos 37 anos, ressaltando
que nessa época os homens não gostavam da ideia de mulheres no meio da pesquisa.

5. CONCLUSÕES

Analisando os trabalhos publicados ao longo dos anos no ENEBIO sobre produções
que discutem sexualidade, gênero e orientação sexual, LGBT e feminismo pode-se observar
que ainda são poucos, se comparados com a quantidade de trabalhos publicados, mesmo nos
encontros mais recentes. Observa-se que ainda faltam conceituações sobre os termos

orientação sexual e identidade de gênero. Em relação à sexualidade, embora existam
trabalhos que considerem a amplitude desse termo, ainda persistem trabalho apenas com a
visão biologisante. Destaca-se a escassez de trabalhos nos anais pesquisados que discutem
como tema principal as questões sobre o feminismo e LGBT.
Contudo, o tema sexualidade, atualmente, é um assunto que está em praticamente em
todos os lugares, e o que se espera é que esse assunto seja muito discutido, preconceito não
é lavado com água e sabão para retirá-lo da pele humana, mas através da Educação
democrática. No ensino da Biologia, sexualidade e gênero aparece o tempo todo, e o
pesquisador/educador deve ter liberdade para atuar nessa temática. O professor de biologia
é conhecedor do seu meio científico, mas também deve estar atento à sociedade que está
inserido, devendo ter um conhecimento amplo do corpo humano para esclarecer tabus,
porém deve ir além, a fim d e contribuir para a construção de uma sociedade que não seja
preconceituosa. Por este e muitos outros motivos, faz-se necessário que a sexualidade seja
tratada como conteúdo na disciplina de Ciências e Biologia, aí está a importância da
apresentação de mais artigos e trabalhos sobre o tema.
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Resumo:
O presente trabalho demonstra a elaboração da sociona como critério para a construção de
momentos mais integrativos e dinâmicos nas aulas em modalidade EAD visando uma melhor
adaptação de ensino/aprendizagem nesse período de distanciamento social. A forma de
ministrar aulas modificou-se ao longo do tempo, o duo ensino/aprendizagem com o modelo
démodé de alunos sentados recebendo conteúdo de um professor que fala durante todo o
tempo sem espaço para interação social interna, da própria turma, e externa, de sites de busca
e aplicativos educacionais, além de ultrapassado já se comprovou como não eficaz. Hoje, as
metodologias ativas buscam alavancar as experiências de aprendizagem colocando o aluno
como protagonista e o professor como um facilitador dessa relação. Para tanto, as aulas não
devem ser construídas a partir do conteúdo, esse que deve ser adaptado a persona que o
receberá, pois é a persona, ou seja, nesse caso o aluno que vivenciará o conteúdo. Com a
mudança abrupta de paradigma da modalidade de ministrar aulas, de presencial ao ensino à
distância, nesse momento de pandemia em que as aulas estão suspensas desde março, no
caso da rede federal, a criação da persona foi mais do que necessária para a aplicação do
conteúdo, mas seria o suficiente? Como ter noção de que as aulas poderiam funcionar a
distância? Como a suspensão ocorreu em março de 2020, o primeiro semestre já havia sido
iniciado, ou seja, as personas já haviam sido criadas. Nomes, idades, gostos pessoais,
pensamentos, sentimentos, sonhos, dificuldades, preocupações, motivações e fraquezas já
haviam sido mensuradas. Diante do novo contexto, uma forma mais efetiva de verificar se
os objetivos de aprendizagem seriam alcançados no EAD se tornou necessária, pois o
termômetro presencial já não seria verificável. Para tanto, foi seguido um roteiro, o tabletop
test-drive constellation, questionário para criar sociona baseado em constelação sistêmica,
que se apresentou como uma forma prévia de experienciar as atividades de aula diante do
novo contexto resultando na estruturação de um planejamento maior das aulas e,
consequentemente, na melhoria do desempenho dos encontros virtuais.
Palavras-chave: Metodologias ativas. Persona. Sociona. EAD.
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Resumo:
As atribuições da psicopedagogia institucional. no campo educacional, é bastante amplo.
Esta pesquisa, apresenta um dos trabalhos desenvolvidos com alunos e professores. Tem
como objetivo, mostrar a importância do psicopedagogo institucional, vinculando seus
conhecimentos teóricos educacionais às práticas matemáticas, contribuindo com o
problema do baixo rendimento em matemática. Para o desenvolvimento da mesma,
utilizou-se a pesquisa qualitativa e descritiva para análise dos dados. Para a fundamentação
teórica usou-se a bibliográfica. A instituição pesquisada, denomina-se Colégio 24 de maio,
localizada no bairro Mandaqui em São Paulo, capital. A instituição é particular e os
resultados dos dados sobre o problema de baixo rendimento dos conhecimentos
matemáticos dos alunos de uma turma do 5º ano (E.F.I) relacionado a formação dos
professores da modalidade. Percebeu-se que a pesquisa viabilizou uma importante
reflexão sobre o papel do psicopedagogo institucional, no atendimento, não unicamente
dos alunos com dificuldades de aprendizagem, mas também com a equipe educacional,
uma vez que foi constatado que o baixo rendimento estava vinculado a defasagem na
formação do professor (pedagogo). Também verificou-se a necessidade do trabalho do
psicopedagogo institucional na condução da formação continuada dos professores,
direcionando-a para o problema específico.
Palavras-chave: Psicopedagogia institucional. Formação de professores. Aprendizagem
em matemática.
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1 Introdução
O psicopedagogo institucional tem importância em várias vertentes no campo
educacional, pois possui atribuição de “[...] trabalhar as questões pertinentes às relações
vinculares professor-aluno e redefinir os procedimentos pedagógicos, integrando o afetivo
e o cognitivo, através da aprendizagem dos conceitos e as diferentes áreas do
conhecimento” (SANTOS, 2011, p. 02). Portanto, as atividades atribuídas ao
psicopedagogo institucional não são limitadas apenas para os alunos, mas atende toda a
equipe educacional. Sua função é alcançar a plenitude dos alunos em relação a uma
aprendizagem significativa do que é estudado.
Como campo de observação e prática para este trabalho, as atividades foram
desenvolvidas em uma instituição privada denominada Colégio 24 de Maio, localizada no
bairro Mandaqui, na capital paulistana (SP), onde o problema central era a queixa de que
os alunos de uma turma do 5º ano (E.F. I), estavam com desempenho abaixo do que seria o
mínimo para a promoção dos conhecimentos necessários em matemática para este nível de
escolaridade. Em entrevistas com alunos, professora e coordenadora, verificou-se algumas
falhas de conhecimentos específicos desta área.
Como é recorrente nesta modalidade, a professora não tem formação em área
específica, mas sim em Pedagogia, cuja formação é baseada apenas nos aspectos teóricos,
propiciando o aparecimento das dificuldades nas ciências específicas, como na matemática.
Nestes casos, é necessário que os professores sejam capazes de desenvolver habilidades e
competências não ofertadas na sua formação inicial. Competências estas que se referem“
situaç
” (PERRENOUD e THURLER, 2002 apud
MASETTO, 2003), necessários à ação do professor.
Mesmo que hajam lacunas nesta formação é preciso lembrar que, no campo das
ciências e matemática, ele (professor) é

“

”

alunado, o que implica um olhar diferenciado sobre estes campos do conhecimento, mas
não suficiente (PAIXÃO & CACHAPUZ, 1999). Como mencionam estes mesmos autores,
“a prática docente dos professores nem sempre são coerentes com os objetivos que
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propostos pela formação, particularmente o que diz respeito ao domínio sociopedagógico.
Assim, esta falta de coerência parece estar intimamente relacionada com deficiências
existentes na formação inicial dos profess
E

“

ê

”

” (PAIXÃO e CACHAPUZ, 1999, p. 70).
rabalho do psicopedagogo, uma vez que é

responsável em orientar e atender, tanto as individualidades dos alunos, quanto a dos seus
professores e equipe. Sua função é dar atenção ao processo de aprendizagem
acompanhando-o e avaliando-o constantemente, evitando assim o aparecimento de
dificuldades e, quando ocorrem, deve ser capaz de elaborar recursos e/ou estratégias de
intervenção para as ações a serem desenvolvidas.
Com o objetivo de mostrar a importância do psicopedagogo institucional,
vinculando seus conhecimentos teóricos educacionais às práticas matemáticas,
contribuindo com o problema do baixo rendimento em matemática, o tema é de extrema
relevância para as instituições de ensino, tanto da rede pública quanto privada.
A partir do levantamento das dificuldades verificadas na instituição supracitada, foi
“

”

envolvendo todos os professores, tanto da Educação Infantil (E.I.) quanto do Ensino
Fundamental I (E.F.I) que, organizado de acordo com as etapas apresentadas, são objeto de
discussão deste trabalho.

2 METODOLOGIA

Este trabalho tem cunho qualitativo e foi desenvolvido por meio de uma pesquisa
descritiva

“[...]

(GIL, 2002, p. 42). Como fundamentação teórica, utilizou-se a pesq
Para a prática da psicopedagogia institucional, foram realizados 10 (dez)
etapas, sendo que as primeiras serviram para levantar as defasagens em matemática
dos alunos do 5° ano, matutino (E. F. I), do Colégio 24 de Maio, do Bairro Mandaqui
de São Paulo/SP. Para a coleta dos dados
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, além de anotações
coletadas durante a observação das aulas.

Os demais serviram para as intervenções com o desenvolvimento de projeto
professores da Educação Infantil (E.I.) a pedido da Direção, sendo que o último foi
para apresentação do feedback da formação.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como foi mencionado anteriormente, a instituição campo deste trabalho foi o
Colégio 24 de Maio. Para conhecermos mais o quadro de professores, levantamos sua área
de formação. Na amostra de seis professores, 100% possuem nível superior em Pedagogia.
Quanto a especializações, estão assim distribuídas: (1) Psicopedagogia institucional, (1)
Gestão Escolar, (1) Libras/Português, (2) Educação Especial, (2) Educação Inclusiva e
apenas uma professora está cursando pós-graduação. Nota-se que todos possuem formação
complementar, mas nenhuma na área das ciências ou matemática o que pode contribuir nos
resultados referentes ao ensino e aprendizagem da matemática. Sem referências ou procura
de um curso por parte dos professores que resgate a importância da formação de
conhecimentos lógicos matemáticos1 para qualificação e consolidação dos seus
conhecimentos e dos seus alunos as dificuldades nesta área tendem aumentar.
Visando analisar as dificuldades dos alunos do 5° ano, matutino (E.F.I), nesta área e
relatadas pelos professores e coordenadora, foi feito um questionário para levantar o
rendimento. Reiterando o que havia sido relatado nas entrevistas com a equipe pedagógica,
a maioria dos alunos realmente apresentaram um baixo rendimento em matemática.
Com o intuito de verificar o que estava ocasionando estas dificuldades, foram
realizadas entrevistas com o corpo docente de todo o Ensino Fundamental I e não apenas
1

A estes conhecimentos lógicos matemáticos, estamos nos referindo aos conhecimentos do professor sobre o
trabalho teórico de Piaget (1978), que se refere a ação mental da criança sobre o mundo, construído a partir
de relações que a criança elabora na sua atividade de pensar o mundo e também das ações sobre os objetos.
Porém, gostaríamos de enfatizar que, seria extremamente belo se os professores aprendessem a real prática
em manusear este conhecimento a seu favor, aprendendo a realizar a aplicação desta teoria voltadas para o
conhecimento matemático, onde aprenderão a não só entender o processo lógico do desenvolvimento dos
conteúdos matemáticos aplicados, como também justificá-los; pois muitas vezes quando indagados pelos
“
” “
ê”
x
x
“é
”
.
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com os professores do 5° ano e as mesmas reiteraram a hipótese inicial. O principal
problema na aprendizagem dos alunos está ligada a ausência de conhecimentos específicos
dos professores dada sua formação. Os próprios professores, 06 (seis) ao todo, relataram
que sentiam dificuldade nesta área devido sua formação ser em Pedagogia. Mencionaram
que, pelo fato de os conteúdos para o ensino de matemática serem teóricos, sentem muita
dificuldade nos conteúdos do 5° ano, por apresentarem uma matemática um pouco mais
complexa. Após este levantamento, com autorização da direção e coordenação pedagógica,
foi feita a observação de quatro aulas nesta turma que possui 25 (vinte e cinco) alunos.
A professora (aqui denominada P1), organiza as aulas seguindo a sequência das
disciplinas: Português, Matemática, Ciências Humanas, Geografia e História. Foi possível
notar, que em todas as disciplinas ministradas demostrava domínio e fluência nas
explicações, exceto nas aulas de matemática.
N

“
.D

uso

da

técnica

de

”

x

x

“

transformações

de

medidas

HM DAM M DM CM MM)”

usando

a

“

-

” (A1). A P1

“

”

tabela

(KM,
h

x

x ê

outra forma. Como esta é uma regra criada pela matemática, seguindo tal procedimento
todos conseguiriam acertar as questões de atividades sugeridas pelo livro. Demonstrou,
é

“

”;

possibilidades de se realizar outros procedimentos para realização das atividades propostas.
Como mencionam Carvalho & Gil-Pérez (2011) é
é

“

”

é

“

h

â

”

– como se para

ensinar bastasse apenas um pouco de conhecimento da matéria e alguns conhecimentos
psicopedagógicos. O conhecimento matemático era construído e elaborado, durante as
aulas, completamente como um produto pronto e acabado, tudo sendo reduzido a simples
aplicações de regras que foram elaboradas como um passe de mágica. Esta simplificação
pode distorcer os conhecimentos matemáticos, levandoó

”

“

” (MATTEWS 1994

“

. 256). Dentro desta perspectiva,

“[...] a forma lógica e emplumada através da qual o conteúdo matemático é normalmente
exposto ao aluno, não reflete o modo como esse conhecimento foi historicamente
produzido” (MIGUEL; MIORIN, 2011, p. 52).
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O resultado obtido com os alunos e as observações das aulas, reitera o que foi
respondido pelos professores durante as entrevistas. Ao serem perguntados sobre a
disciplina que teriam maior dificuldade para lecionar, todos os professores disseram ser em
“

”

â
é

“
”(P1 P2 P3 P4 P5

P6). Os mesmos

também declaram que não aprenderam nas escolas e nem nas universidades uma
matemática que os conduzisse a indagar, a propor, a experimentar e a criar. Como
menciona Briscoe (apud CARVALHO & GIL-PÉREZ, 2011),
[...] nós, professores [...] não só carecemos de uma formação adequada, mas não
somos sequer conscientes das nossas insuficiências. Como consequência,
concebe-se a formação do professor como uma transmissão de conhecimentos e
destrezas que, contudo, têm demonstrado reiteradamente suas insuficiências na
preparação dos alunos e dos próprios professores (BRISCOE, 1991 apud
CARVALHO & GIL-PÉREZ, 2011, p. 15).

Pensando na complementação da prática dos docentes, dada suas necessidades de
aprimoramento, foi elaborado um plano de intervenção desenvolvendo o trabalho do
psicopedagogo institucional. Foi realizado uma formação continuada na área de didática da
matemática complementando o conhecimento de todos os professores (E.I e E.F.I) do
Colégio 24 de Maio. Os professores optaram em encontros no próprio colégio, aos
sábados, na parte da manhã, no horário das 9h às 12 h.
Durante os encontros, foram trabalhadas questões relacionados aos conteúdos
matemáticos, como as quatro operações com decimais, operações com fração,
porcentagem, sistema indo-arábico, problemas matemáticos e suas interpretações,
geometria e sistemas de medidas. Além disso, a ênfase foi em relação a didática da
matemática a fim de ofertar um curso que atendesse as necessidades, dúvidas, dificuldades
e receios que estes referentes ao ensino de matemática do Ensino Fundamental I, em
especial do 5º ano. Durante os encontros procurou-se enfocar também o contexto histórico
dos conteúdos envolvidos.
U
â
de qualque

h ó
ê

(

)

(CACHAPU PRAIA, GILPÉREZ, CARRASCOSA & MARTÍNEZ-TERRADES, 2001, p. 158).

Contudo é preciso lembrar de que os domínios científicos não dependem apenas de
abordar suas especificidades, origens, mas, quando a ciência, seja ela a matemática ou não,
começa a surgir, este enfoque é de extrema necessidade e/ou invevitáveis (CACHAPUZ,
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PRAIA, GIL-PÉREZ, CARRASCOSA & MARTÍNEZ-TERRADES, 2001), por isso, a
relevância deste enfoque na formação complementar do professorado. Além disso,
enquanto conhecimentos específicos, foram trabalhados conhecimentos concretos por meio
da construção e manipulação do objeto matemático: pirâmides, tangaram, cubo, ábaco,
cone, dentre outros.
Segundo a Epistemologia Genética, de Piaget, há dois tipos de abstração na
produção de conhecimentos: uma abstração empírica e a outra abstração reflexiva. Na
primeira, as informações são retiradas de objetos do conhecimento, como por exemplo, o
tamanho, cor, aparência, medidas físicas, ações sobre o objeto, manipulação, experimentos.
Neste caso podemos pensar sobre a maneira de agir sobre o objeto. Na segunda, as
informações são retiradas a partir da análise da ação sobre o objeto. Neste processo, o
sujeito extrai as propriedades de sua ação sobre o objeto e não do objeto em si. Produz o
h

“ó

mental: “p

”

-

, ultrapassa o observável e resulta em organização

”.

O grande desafio do Colégio, assim como as demais, nos dias de hoje, é tentar saber
e compreender de onde surgem as dificuldades, neste caso, a matemática. Por isso, a
atuação do psicopedagogo institucional que compreenda significativamente, não só a
necessidade da intervenção, mas o conhecimento e aplicação destes fatores básicos da
matemática é imprescindível para o sucesso do ensino e a aprendizagem desta área do
conhecimento. Mesmo que, grande parte das universidades ofereça os fundamentos da
matemática nos cursos de pedagogia, no decorrer de sua prática, precisam ser
complementados, pois essa formação inicial tende a desenvolver um professor polivalente
com habilidades e competências que nem sempre são suficientes. Portanto, com apoio e
conhecimento de uma equipe multidisciplinar2 (pedagogo, psicopedagogo institucional,
professores de área específico de matemática) se pode amenizar os problemas,
estabelecendo a construção e retenção significativa dos conteúdos da matemática que se
encontram em defasagem, constatado nas avaliações respondidas no encontro final.
Foram registrados diversos discursos, principalmente de que é preciso perder o
medo e correr atrás do desconhecido e transformá-lo em conhecimentos, sendo necessário
deixar a vergonha e

“

”. Segundo os professores

participantes dos encontros, esses fatores acabam atrapalhando o progresso profissional e
2

Para a organização e planejamento do curso de formação, foram convidados professores da área para
melhor direcionamento das atividades propostas.
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que, após o trabalho desenvolvido, a tão temida matemática, transformou-se em algo mais
prazeroso, descomplicado e de fácil acesso para suas futuras aulas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É perceptível uma grande crise na educação básica brasileira. Nesta perspectiva, é
possível enumerarmos vários fatores que impossibilitam os avanços na qualidade do nosso
sistema de ensino.
Os fatores que influenciam e, muitas vezes que contribuem, quase sempre de forma
negativa, são reforçados pela ausência de uma equipe de multiprofissionais, incluindo-se o
psicopedagogo institucional.
Verificou-se no decorrer da pesquisa que, para que se realize um trabalho de
excelência nas instituições de ensino é

“

”, tanto do alunado quanto do

professorado. O trabalho que foi desenvolvido posterior ao levantamento da origem do
problema do baixo rendimento dos alunos do 5° ano (E.F.I), apenas reitera a hipótese de
que a relevância da intervenção psicopedagógica é cada vez mais emergente.
Além disso, as lacunas na formação dos docentes graduados e/ou especialistas,
demonstra que a formação continuada, quando direcionada para o problema, proporciona
benefícios à todos (instituição, alunos e professores). Isso ficou explícito unanimemente
nas colocações dos professores em relação ao desenvolvimento das suas habilidades e
competências necessárias para ministrar as aulas de matemática. Após ao desenvolvimento
“

”

uma nova postura, mais segura, demonstrou o quanto o trabalho do psicopedagogo
institucional no auxílio desses professores faz com que aumente a sua preparação para o
atendimento dos anseios e curiosidades e, especialmente, necessidades desses alunos.
Portanto, nota-se que, cada situação problemática detectada em uma sala de aula, exige
uma solução e medidas específicas.
As medidas adotadas só se tornaram possíveis devido à percepção do trabalho do
psicopedagogo institucional, com a participação ativa e colaborativa do corpo docente, ou
seja, uma equipe colaborativa para o

desenvolvimento

do projeto aplicado,

instrumentalizando globalmente o conhecimento matemático dos professores, resgatando
conhecimentos necessários à prática docente e a qualidade do ensino dos alunos.
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Resumo:
Com o avanço sem controle da COVID 19 no Brasil, algumas ações de contingência
foram adotadas em diferentes velocidades: isolamento social, restrição de contato físico, o
que influenciou, em demasia, as atividades escolares. O estudo na modalidade Educação a
Distância ou on-line foi adotado, com o auxílio de diferentes aplicativos, embora não sendo
uma realidade única para todos. Inúmeros fatores contribuíram, sobremaneira, para o
esgotamento dos profissionais de educação: falta de condições de trabalho on-line
(equipamentos, internet, conhecimento técnico), urgência na preparação das aulas,
necessidade de se adequar a uma realidade para a qual não haviam sido preparados. Para a
escola, com suporte tão tênue e por vezes inexistente, essa nova situação aflorou realidades
tão distintas, de norte a sul do país. Para os pais a missão de trabalhar, educar e se tornar um
ator pedagógico… aos alunos a manutenção da vida em um ambiente diferente do cotidiano,
a falta do contato, as mudanças bruscas, porém necessárias. De acordo com Flores (2009),
nos modelos da EaD, que utiliza a Internet como tecnologia principal ou de apoio, o
professor que está no ambiente virtual de aprendizagem, diretamente em contato com os
alunos, pode utilizar o feedback para responder dúvidas, avaliar e desenvolver outras
atividades inerentes à docência. Como um dos desafios da atualidade é tornar o professor
presente de alguma forma, o feedback passa a ser um recurso para a motivação e a avaliação
da aprendizagem nessa modalidade de ensino. Cunha (2006) relata que o feedback poderá
ser utilizado pelo professor para fazer com que o aluno não sinta tanto a sua ausência em
uma sala virtual. Diante do exposto, o objetivo da pesquisa é apresentar uma revisão
bibliográfica sobre a ênfase e o impacto do feedback como metodologia de aprendizagem
positiva, principalmente em momentos de pandemia. Tal perspectiva pode amenizar as
barreiras da falta da presença física, trazer um retorno positivo à escola, ao professor e,
principalmente ao aluno, apresentando resultados significativos. Além disso, essa
metodologia contribui, sobretudo, para acalentar e valorizar os alunos nas suas atividades,
proporcionando maiores laços interpessoais e melhorando o aspecto emocional dos jovens,
tão profundamente abalado pela atual realidade de isolamento social e acadêmico.
Palavras-chave: Feedback. Metodologia de aprendizagem. Retorno positivo.

DIREITOS HUMANOS E MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA
NOS CURRÍCULOS DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO
ENSINO MÉDIO NO IFG CAMPUS GOIÂNIA OESTE
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Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Email: fatimareginaalmeida@gmail.com

Resumo
Este artigo foi desenvolvido como Trabalho de conclusão do Curso de Formação Pedagógica
para Graduados Não Licenciados, realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás (IFG), e apresenta os resultados da pesquisa que desenvolvi sobre
direitos humanos, relações étnico-racias e de gênero a partir da análise dos currículos de três
cursos técnicos integrados (e integrais) ao ensino médio, ofertados no Campus Goiânia Oeste:
Análises Clínicas, Nutrição e Dietética, Vigilância em Saúde. Dialogando sobre marcadores
sociais da diferença e educação e trazendo os documentos institucionais do IFG, pude
produzir uma reflexão com autores/as como Petronilha Silva (2007), Silvio Almeida (2019),
Guacira Lopes Louro (1997) e Rosa Silveira (2014). Entre as conclusões construídas,
compreendemos que estas temáticas perpassam todo o currículo destes cursos, estando
contempladas quase que exclusivamente em disciplinas do Núcleo de Educação Básica, tais
como Sociologia, História e Língua Portuguesa. Estes debates são fundamentais para garantir
que a formação integral e humanística aconteça e para que a/os egresso/as sejam profissionais
críticos que saibam articular sua atuação profissional a partir da complexidade da sociedade
em que vivemos.
Palavras-chave: Direitos humanos. Marcadores sociais da diferença. IFG Campus Goiânia
Oeste. Currículo.
1 Introdução
Inicio justificando algumas escolhas que fiz na escrita deste texto. Uma delas é o uso
de barra oblíqua (/) para flexionar o gênero da/o autor/a citada/o. Essa escolha se dá dentro de
uma proposta inclusiva de linguagem, que procura fugir do machismo estrutural que apaga as
mulheres como sujeitas produtoras de conhecimento. Outra opção é destacar o prenome da/os
teórica/os no corpo do texto, pelo mesmo motivo citado anteriormente.
Outra escolha central, aqui, foi a de nomear racialmente a/os autora/es negra/os
citada/os, pois se notamos que o racismo estrutural dificulta o acesso e a difusão de
conhecimentos produzidos por sujeitos negra/os e indígenas, um importante movimento é
combater esse epistemicídio na escrita. Abordar o conceito de epistemicídio é importante,
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porque visibiliza a urgência deste debate para que o conhecimento que construímos não se
torne mais uma forma de reprodução do poder racial/colonial (CARNEIRO, 2005).
Tratar destas escolhas, que são teóricas e políticas, é fundamental, pois escurecem1 a/o
leitor/a sobre a posição da autora do artigo e sobre as várias formas de trazer este debate para
o que fazemos na academia.
Feitas as explicações iniciais, nesta pesquisa tive como objetivo geral, mapear como
os temas ligados aos direitos humanos e aos marcadores sociais da diferença, tais como
relações étnico-raciais e de gênero são abordados nos currículos dos cursos técnicos
integrados (e integrais) ao ensino médio do IFG Campus Goiânia Oeste.
2 Metodologia
Nesta pesquisa optei por uma abordagem quali-qualitativa, de caráter descritivo e os
procedimentos envolveram pesquisa bibliográfica e documental (FONSECA, 2002). Realizei
inicialmente uma pesquisa bibliográfica sobre os temas direitos humanos, relações raciais e de
gênero, e pesquisa documental a partir dos documentos institucionais do IFG (Estatuto e
Plano de Desenvolvimento Institucional) buscando este debate. Em seguida, o localizei nos
Projetos Pedagógico de Cursos (PPC) investigados, em que anos, em que disciplinas, em
quantas disciplinas, em que núcleos se localizam estas disciplinas. Todos estes documentos
estão disponíveis no site da Instituição: https://www.ifg.edu.br/.
3. Resultados e discussão
3.1 Cultura e educação: direitos humanos, marcadores sociais da diferença e a formação
integral e integrada no IFG
3.1.1 Culturas, marcadores sociais da diferença e educação
O conceito de cultura, em uma perspectiva antropológica, refere-se a todo fazer
humano, que envolve os modos de vida de cada sociedade e “inclui tecnologias e modos de
organização econômica, padrões de estabelecimento, de agrupamento social e organização
política, crenças e práticas religiosas, e assim por diante” (LARAIA, 2006, p. 59). Esse
conceito é central nesta pesquisa, assim como o conceito de educação, que envolve não
1

O uso dos termos escurecem/escurecer/escurecimento vem como provocação epistêmica da associação que
comumente fazemos ao usar o termo esclarecer como sinônimo de explicar, elucidar. Estes debates são
provocados pelo campo da linguística que traz o conceito de racismo linguístico. Segundo o intelectual negro,
Mestre em Linguística, Gabriel Nascimento, autor do livro Racismo Linguístico: Os subterrâneos da linguagem e
do racismo: “A língua tem cor e é uma possibilidade de luta e resistência ao projeto de racialização do
pensamento moderno, que não só cria a opressão, mas cria a língua como seu processo gerador primordial”
(2019, p. 23).
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apenas a educação escolar, mas as formas de estar, de classificar e de transformar o mundo
desde que nascemos, segundo o também antropólogo Carlos Rodrigues Brandão (1986).
Somos ensinadas/os a viver no mundo e construímos nossas identidades e alteridades,
a partir das relações que estabelecemos nas diversas instituições em que somos inserida/os
socialmente, tais como a família, a escola, a universidade, e a partir delas as desigualdades
muitas vezes são criadas e reproduzidas. Nas ciências sociais existe um campo de estudos
intitulado Marcadores sociais da diferença que busca compreender como isto acontece.
Acredito ser fundamental compreender como, a partir do espaço escolar, a educação
pode ser uma prática social de construção da autonomia, da emancipação humana, a partir do
rompimento com essas desigualdades sociais e para esta pesquisa escolhi priorizar alguns
destes marcadores: gênero e raça/relações raciais.
Esses temas estão presentes no artigo 3º do Estatuto do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), que, entre seus princípios ético-políticos norteadores,
afirma o “compromisso com os direitos humanos, com a justiça social, com a equidade, com a
diversidade, com a cidadania, com a ética, com a preservação do meio ambiente, com a
transparência e com a gestão democrática” (IFG, 2018: 03).
Se nos propomos a realizar uma educação emancipatória, que forma os sujeitos na
perspectiva da cidadania e da inclusão, esses temas não podem estar de fora, pois são centrais
nas vivências e na compreensão da sociedade em que vivemos. A/os educadora/es Vera
Candau e Antônio Moreira (2003), afirmam que estamos “imersos em uma cultura da
discriminação” (p. 163) e, para romper com esta, é fundamental que as instituições
educacionais contemplem o debate sobre as diversidades em seus currículos. Estes temas não
podem estar inseridos apenas em uma disciplina, sob responsabilidade de apenas um/a
professor/a, mas precisam aparecer de forma transversal em toda a matriz curricular.
3.1.2 Marcadores sociais da diferença abordados nesta pesquisa
Para reconhecermos a diferença como um valor em nossa sociedade é necessário que o
debate sobre os marcadores sociais da diferença estejam presentes não apenas na formação de
professoras/es, mas na formação de toda/os as/os profissionais, buscando por uma formação
integral, humanística e que possa contribuir na construção de cidadãos

críticos,

questionadores e que contribuam para a transformação social.
Dentro destas reflexões, na busca por compreendermos nosso lugar no mundo,
sociólogos/as, como o sociólogo negro Stuart Hall, buscaram pensar como as identidades
culturais são construídas, desconstruídas e reconstruídas na modernidade. Compreendemos,
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aqui, a identidade como uma categoria relacional, construída a partir do contato com a/o
outra/o dentro de um contexto social, histórico e cultural específico. (HALL, 2006).
Dentre os marcadores sociais da diferença, presentes nesta pesquisa, iniciaremos com
o conceito de gênero, que para as ciências sociais, se refere a uma construção social, realizada
a partir do sexo biológico. Refere-se a como cada sociedade constrói os papéis de homens e
mulheres (HEILBORN e BRANDÃO, 1999). Isso muda também de acordo com o contexto
histórico, econômico e racial, por exemplo.
E a necessidade de abordar essa temática se justifica por compreendermos que, as
diferenciações de gênero (e sexualidade) são utilizadas em sociedade como critério de
hierarquização, e como alvo de preconceito e discriminação em vários espaços. Construir uma
educação pautada na democracia é ensinar também sobre como vivenciamos o ser homem e
ser mulher, por exemplo, na sociedade em que vivemos e como podemos romper com o
sexismo e a homofobia.
Outro conceito fundamental (e também relacional) para nós é o de raça. Em
perspectiva antropológica, raça pode ser compreendida como uma categoria socialmente
construída, a partir da percepção das diferenças fenotípicas de marcações de cor e origem
social. Estas construções são realizadas dentro de cada contexto social, cultural e histórico
(GOMES, 2005), e sendo o racismo um dos eixos de subordinação, que estruturam as relações
sociais no Brasil, é necessário que estes debates sejam realizados nas instituições escolares,
espaços de socialização, de formação, de aprendizado de valores, crenças, de representações
coletivas e de mediação com o mundo social.
Ao tratarmos sobre raça e educação, não podemos deixar de citar a Lei nº 10.639/2003
(BRASIL, 2003), que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL,
1996), ao estabelecer a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira em todo
o currículo escolar e a Lei nº 11.645/2008 (BRASIL, 2008), que acrescenta a história e cultura
indígena à Lei anterior.
Essas Leis são fundamentais para ampliar os debates no campo da educação brasileira,
trazendo a centralidade da abordagem das relações raciais para a compreensão da sociedade
onde vivemos, pois como afirmam as educadoras negras Nilma Gomes e Petronilha Silva
(2003, p. 21-22): “a diversidade étnico-cultural é mais do que uma questão colocada à
sociedade, à escola e ao currículo para ser tratada sem preconceitos. Ela é componente dos
processos de socialização, de conhecimento e de educação”.
Atendendo a estas legislações, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
2019/2023 do IFG é um documento que traz a importância desse debate ao constar em suas
4
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diretrizes a “inclusão obrigatória da temática dos Direitos Humanos, da Educação Ambiental,
da Educação para as Relações Étnico-Raciais, no currículo dos cursos,

conforme

compromisso institucional estatutário do IFG” GOIÁS/IFG, 2019, p. 113).
A partir do mesmo documento, temos o perfil de egressa/o que deve adquirir a
a capacidade de interação com as temáticas referentes à diversidade social, cultural e
étnica, e a sustentabilidade ambiental e social, o tratamento das questões relativas
aos direitos humanos, ao envelhecimento e ao respeito e ao convívio com as
diferenças (IFG, 2019: 121).

O mesmo documento também explicita que, na seleção de conteúdos na educação
profissional técnica deve constar como diretriz, o “respeito aos direitos humanos, na ética, na
diversidade étnico-racial, no meio ambiente, na diversidade sexual, de gênero e políticoideológica, e na diversidade cultural e religiosa” (IFG, 2019, p 122).
Outro conceito relevante, para pensarmos aqui, é o de interseccionalidade, pois a partir
dele podemos abarcar as várias temáticas desta pesquisa. Segundo a socióloga negra Kimberlé
Crenshaw, este conceito “busca capturar as conseqüências estruturais e dinâmicas da
interação entre dois ou mais eixos da subordinação” (CRENSHAW, 2002, p. 177). Ao trazer a
importância de pensarmos como estes marcadores sociais da diferença se relacionam e se
conectam para criar opressões estruturais que negam diversos direitos aos sujeitos, tais como:
acesso à educação, ao trabalho e a uma vida sem violência, por exemplo.
3.2 Direitos humanos e marcadores sociais da diferença: diálogo com os projetos
pedagógicos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio no IFG Campus Goiânia
Oeste
A partir das reflexões trazidas por Tomaz Tadeu da Silva (2010), podemos
compreender que o currículo é um campo cercado de poder e interesses e deve ser
problematizado. A inserção dos debates trazidos por grupos subalternizados, no viés de
gênero, sexualidade e raça, acontece dentro de uma perspectiva pós-critica, pois segundo o
autor “tornou-se logo evidente, entretanto, que as relações de desigualdade e de poder na
educação e no currículo não podiam ficar restritas à classe social” (SILVA, 2010, p. 99).
Em consonância com estes debates, a presente pesquisa teve como objetivo analisar os
currículos dos cursos técnicos integrados (e integrais) ao ensino médio do Campus Goiânia
Oeste, buscando realizar um debate sobre direitos humanos e os marcadores sociais da
diferença de gênero e raça. Três cursos, então, foram analisados: Análises Clínicas, Nutrição e
Dietética; Vigilância em Saúde. Já dialogamos um pouco sobre estas questões, a partir do PDI
do IFG e agora o debate será pautado nos Planos Pedagógico de Cursos (PPC).
5
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3.2.1 Visão geral sobre os PPCs
Após uma análise dos PPCs dos três cursos (IFG, 2014, 2016 e 2017), notamos que as
temáticas de direitos humanos, relações raciais e de gênero estão pautados nas ementas de
disciplinas que compõem o núcleo de formação básica (com exceção de apenas uma
disciplina). Ao comparar as disciplinas em que estas temáticas são abordadas, notamos uma
coincidência nos três cursos (com apenas uma exceção), como apontado nas Tabelas 1 e 2.
Tabela 1. Disciplinas comuns aos três cursos em que os temas são pautados – Fazem parte do Núcleo de
Educação Básica
Ano
1º

Disciplina
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira
Arte
História I
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira II
2º
Geografia II
Filosofia II
Sociologia II
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira III
3º
Geografia III
História III
Fonte: elaborada pela autora.
Tabela 2. Disciplinas diferentes entre os cursos
Curso
Ano
Núcleo
Disciplina
Análises Clínicas
2º
Núcleo
Arte e Processos Criativos
Diversificado
Vigilância em Saúde 2º
Nutrição e Dietética
2º
Núcleo
de Arte II
Educação
Básica
Fonte: elaborada pela autora.

As tabelas 1 e 2 são complementares, pois somadas trazem as 11 disciplinas que
abordam as temáticas em os currículos dos cursos investigados: Análises Clínicas, Nutrição e
Dietética; Vigilância em Saúde. As tabelas 3 e 4 trazem o total de disciplinas em cada Núcleo
e o total de disciplinas em cada curso comparado ao total de disciplina que aborda as
temáticas desta pesquisa. Notamos que, os três cursos analisados têm respectivamente 32, 33
e 36 disciplinas no Núcleo de Formação básica e destas tem-se respectivamente 10, 11, 10
disciplinas que abordam as temáticas desta pesquisa (conforme as tabelas 1, 2, 3 e 4).
Sendo 11 o total de disciplinas que abordam as temáticas em cada curso, na tabela 2,
verificamos que a disciplina Arte e Processo Criativo é parte da formação nos cursos de
Análises clínicas e Vigilância em saúde, e faz parte do Núcleo diversificado, sendo a única
fora do núcleo de formação básica a trazer este debate.
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Tabela 3. Quantidade total de disciplinas em cada curso divididas em Núcleos
Curso

Disc. do Núcleo
de Educação
Básica
32

Disc. do Núcleo
Diversificado

Disc. do Núcleo
Específico

10

11

53

07

12

52

9

12

57

Análises
Clínicas
33
Nutrição
e
Dietética
Vigilância em
36
Saúde
Fonte: elaborada pela autora.

Quantidade
disciplinas

total

de

Tabela 4. Quantidade total de disciplinas do curso e de disciplinas que pautam os temas da pesquisa
Curso

Quantidade total de disciplinas

Análises
53
Clínicas
Nutrição e
52
Dietética
Vigilância
57
em Saúde
Fonte: elaborada pela autora.

Disciplinas que trazem o debate de
direitos humanos, gênero ou raça
11

Quando refletimos sobre a urgência dos debates sobre direitos humanos na formação
da/os aluna/os do IFG, verificamos que este debate está quantitativamente bem localizado,
pois temos aproximadamente um percentual de 30% de disciplinas no Núcleo de Formação
Básica que contemplam a discussão. Isso é muito relevante, pois para que o currículo não seja
mais um espaço de reprodução de estereótipos, preconceitos e invisibilização de grupos
sociais subalternizados, é essencial que contemple os debates sobre direitos humanos, relações
raciais e de gênero. Notamos também, a partir das tabelas 1 e 2, que estes debates acontecem
em todos os anos de formação e que estão contemplados em no mínimo três e no máximo
cinco disciplinas em cada ano.
3.2.2 Direitos humanos e relações de gênero nos PPCs
A educação em/para os direitos humanos (EDH) é um campo de estudos
interdisciplinar, portanto é importante que seja abordado de forma transversal nos currículos,
isso acontece no IFG, pois este debate está presente em três áreas de conhecimento diferentes:
História, Filosofia e Sociologia (conforme tabela 5).
Tabela 5. Disciplinas que trazem o debate sobre direitos humanos e relações de gênero
Ano
1º

Disciplina
História I

Tópico da ementa
Abordagem histórica das relações entre trabalho, produção, tecnologia, ciência,
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meio ambiente, questões étnico-culturais, de gênero, memória e as articulações
destes elementos no interior de cada formação social, articulando o global e o local,
bem como suas implicações nas diversas realidades.
Filosofia II Valores, direitos humanos, liberdade e virtude.
2º
Sociologia Cultura, etnocentrismo, relativismo cultural e diversidade: relações étnico-raciais,
II
gênero, geração, sexualidade.
3º
História III Abordagem histórica das relações entre trabalho, produção, tecnologia, ciência,
meio ambiente, questões étnico-culturais, de gênero, memória, direitos humanos
e as articulações destes elementos no interior de cada formação social, bem como
suas implicações nas diversas realidades, articulando o global e o local.
Fonte: elaborada pela autora.

Segundo a historiadora Rosa Maria G. Silveira (2014), a EDH tem três diretrizes
curriculares orientadoras: ética, política e educacionais. Podemos analisar como o debate
sobre direitos humanos e relações de gênero aparecem no currículo dos cursos técnicos
integrados ao ensino médio a partir destas diretrizes.
Nas diretrizes éticas, por exemplo, são ressaltados os valores como a igualdade, a
tolerância e o respeito às diversidades culturais, bastante destacados nas ementas das
disciplinas de Sociologia e Filosofia (conforme a tabela 5). Nas diretrizes políticas temos a
participação e a liberdade com autonomia, responsabilização, justiça social e dialogicidade.
Nas diretrizes educativas podemos destacar a reflexão crítica e a interdisciplinaridade como
paradigma do conhecimento.
Nas ementas das disciplinas (na tabela 5) notamos como as temáticas se articulam, a
partir do campo dos direitos humanos, centradas na diversidade cultural e social. Podemos
pensar a interdisciplinaridade, a partir da articulação das disciplinas de ciências humanas que
contemplam as temáticas e da articulação entre teoria e prática.
Para construir uma educação para os direitos humanos, é necessário que o
etnocentrismo seja rompido, é necessário que comecemos a ver a diferença como um valor em
nossa sociedade e reconheçamos a humanidade da/o outro em sua pluralidade. Muitas vezes,
desconsideramos que gêneros (e sexualidades) são elementos centrais na construção de nossa
identidade e que interferem diretamente nas posições que ocupamos socialmente e ao
desconsiderarmos isso negamos algo central na construção de nossas subjetividades e nas
subjetividades de nossa/os aluna/os (LOURO, 1997).
3.2.3 Relações étnico-raciais e étnico-culturais nos PPCs
Nos PPCs dos cursos pesquisados, o tema relações étnico-raciais (ou étnico-culturais
como intitulada em algumas ementas) é abordado em 10 disciplinas, como apontado nas
tabelas 6 e 7. E estes debates acontecem quase que exclusivamente nas disciplinas do Núcleo
de Educação Básica, como consta na tabela 6. Verificamos, como afirmado sobre as
8
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disciplinas sobre direitos humanos e relações de gênero, que a disciplina Arte e processo
criativo é parte da formação nos cursos de Análises clínicas e Vigilância em saúde, e faz parte
do Núcleo diversificado, sendo a única fora do núcleo de formação básica a trazer este debate
(como apontado na tabela 7).
Tabela 6. Disciplinas comuns aos três cursos, que trazem o debate sobre relações étnico-raciais, étnicoculturais e/ou africanidades
Ano
Disciplina
Tópico da ementa
1º
Língua Portuguesa e
Literatura brasileira e seus aspectos estilísticos e culturais em diálogo
Literatura Brasileira
com a cultura afro-brasileira e indígena.
Arte
Conhecimento da arte como identidade, memória e criação,
considerando suas expressões regionais e ressaltando as influências
africanas e indígenas.
História I
Abordagem histórica das relações entre trabalho, produção, tecnologia,
ciência, meio ambiente, questões étnico-culturais, de gênero,
memória e as articulações destes elementos no interior de cada
formação social, articulando o global e o local, bem como suas
implicações nas diversas realidades.
2º
Língua Portuguesa e
Literatura brasileira e seus aspectos estilísticos e culturais em diálogo
Literatura Brasileira
com a cultura afro-brasileira e indígena.
Portuguesa e Literatura
Brasileira II
Geografia II
A dinâmica demográfica e relações étnico-culturais no mundo.
Sociologia II
Cultura, etnocentrismo, relativismo cultural e diversidade: relações
étnico-raciais, gênero, geração, sexualidade.
3º
Língua Portuguesa e
Literatura brasileira e seus aspectos estilísticos e culturais em diálogo
Literatura Brasileira III com a cultura afro-brasileira e indígena.
Geografia III
Dinâmica demográfica e relações étnico-culturais no Brasil.
História III
Abordagem histórica das relações entre trabalho, produção, tecnologia,
ciência, meio ambiente, questões étnico-culturais, de gênero,
memória, direitos humanos e as articulações destes elementos no
interior de cada formação social, bem como suas implicações nas
diversas realidades, articulando o global e o local.
Fonte: elaborada pela autora.
Tabela 7. Disciplinas diferentes nos três cursos, que trazem o debate sobre relações étnico-raciais, étnicoculturais e/ou africanidades
Curso
Disciplina Núcleo
Tópico da ementa
Análises
Arte
e Núcleo
Estudo das matrizes culturais da arte brasileira, em
Clínicas
processos Diversificado especial as africanas e indígenas, a partir das diversas
visões e versões de seus representantes.
Vigilância em criativos
Saúde
Núcleo
de Conhecimento da arte como identidade, memória e
Nutrição
e Arte II
Educação
criação, considerando suas expressões regionais e
Dietética
Básica
ressaltando as influências africanas e indígenas.
Fonte: elaborada pela autora.

O debate sobre as relações étnico-raciais, no Brasil, é importante, não apenas para
atender às Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, que estabelecem a obrigatoriedade do ensino
de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, mas também para que se contribua
para romper com o racismo estrutural e o epistemicídio, por trazer para o centro do debate o
legado trazido pelas populações africanas e indígenas para a construção da sociedade
9
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brasileira, e isso é realizado a partir das disciplinas de Arte, Geografia, História, Língua
Portuguesa, Sociologia.
Nas ementas, aqui analisadas, este debate intitulado como influências (ou matrizes
culturais) africanas e indígenas, cultura afro-brasileira e indígena, relações (ou questões)
étnico-raciais (ou étnico-culturais). Elenquei todos esses termos, que podem ser visibilizados
as tabelas 6 e 7, por compreender que se referem ao debate aqui proposto.
Embora o Brasil seja um país profundamente diverso culturalmente e vivermos em
uma sociedade profundamente desigual no que se refere à distribuição de renda e de acesso às
condições de existência, tais como educação, saúde, saneamento básico, por exemplo, o
racismo é um fator determinante nestes processos de exclusão social. Segundo o filósofo
negro Silvio Almeida, “o racismo, como processo histórico e político, cria as condições
sociais para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam
discriminados de forma sistemática” (ALMEIDA, 2018: 39).
A partir apenas das ementas não podemos compreender de fato como estes debates são
realizados, mas podemos considerar um grande avanço que as relações étnico-raciais (e tantas
outras denominações apontadas anteriormente estão contemplada em tantas disciplinas. Este
debate é fundamental na formação de sujeitos críticos, que buscam romper com as
desigualdades estruturais em nossa sociedade, segundo a educadora negra Petronilha Silva
A educação das relações étnico-raciais tem por alvo a formação de cidadãos,
mulheres e homens empenhados em promover condições de igualdade no exercício
de direitos sociais, políticos, econômicos, dos direitos de ser, viver, pensar, próprios
aos diferentes pertencimentos étnico-raciais e sociais [...] sendo capazes de
reconhecer e valorizar visões de mundo, experiências históricas, contribuições dos
diferentes povos que têm formado a nação, bem como de negociar prioridades,
coordenando diferentes interesses, propósitos, desejos, além de propor políticas que
contemplem efetivamente a todos (SILVA, 2007, p. 490).

O texto de Petronilha Silva nos aproxima do início deste artigo, quando falávamos
sobre os conceitos de cultura e educação e sobre a importância de educar para os direitos
humanos ao formar estudantes em todas as áreas de conhecimento.
4 Considerações finais
Ao finalizar esta pesquisa, e este curso de formação pedagógica, que teve a duração de
aproximadamente dois anos, pude apreender não apenas conhecimentos essenciais para a
formação de licenciada, mas também me aproximar da formação integral e humanística
realizada no IFG. Analisando os PPCs dos cursos de Análises Clínicas, Nutrição e Dietética,
Vigilância em Saúde, apontei que nas disciplinas que abordam os temas direitos humanos,
relações raciais e de gênero há uma correspondência quase completa entre os cursos, pois
10
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apenas uma delas se diferencia. Estas compõem o núcleo de educação básica em pelo menos
três disciplinas por ano, disciplinas essas que pertencem hegemonicamente ao campo de
ciências humanas (e que se aproximam, portanto de minha formação inicial).
A partir da apresentação dos dados obtidos nesta pesquisa, um ponto importante a
destacar é que, pela quantidade de disciplinas que tratam dos temas direitos humanos, relações
raciais e de gênero e pela recorrência em todo o currículo dos cursos analisados, como
apontado nas tabelas 1 e 2, as Leis de nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, assim como a
perspectiva de educação para os direitos humanos, estão sendo cumpridas no currículo. Os
debates empreendidos, a partir do currículo, são fundamentais para romper com o
eurocentrismo, o machismo e o racismo estrutural, e nos fazer questionar as relações de
hierarquização que estabelecemos em torno de identidades, que se referem a gênero e
raça/etnia.
Provocar mudanças em nossa sociedade não é tarefa fácil, mas é extremamente
necessária se desejamos produzir novas práticas no cotidiano desta/es futura/os profissionais,
que atuarão em vários espaços, e que podem de fato fazer a diferença quanto ao rompimento
das desigualdades e opressões. Para que isso aconteça, esses debates devem ser contemplados
na formação da/os aluna/os, não apenas por uma obrigatoriedade dos documentos
governamentais federais, mas como um compromisso político e ético da instituição.
Estudos posteriores poderão ser desenvolvidos com o objetivo de acompanhar a
implementação dos currículos e verificar como as temáticas de direitos humanos, relações
étnico-raciais e de gênero são abordadas nas disciplinas, pois esta pesquisa, que aqui finalizo,
buscou localizar apenas como estes debates se apresentam no currículo prescrito.
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Resumo:
O presente estudo introdutório trata-se da percepção da relevância da atuação teórica e ativista
da historiadora negra Maria Beatriz Nascimento como referência para uma educação
antirracista que instiga o combate à discriminação racial. Nosso estudo teve a finalidade de
refletir acerca da imagem e autoimagem no processo educativo sob a luz do pensamento de
Beatriz Nascimento tendo como fonte de referência o filme Ôrí e o livro Eu sou atlântica sobre
a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. É possível identificar na produção fílmica novos
caminhos para pensar o negro, a cultura negra recriada no Brasil dentro do desenvolvimento
nacional. Conclui-se que o quilombo conceito central de sua narrativa escrita e fílmica em Ori,
é ressignificado pela autora ao relacionar a territorialidade com corporeidade a partir da
experiência da diáspora e transmigração no espaço. Deixo como sugestão o estudo das
contribuições de pensadores negros (as) como proposta pedagógica para a criação de painéis
pelos estudantes com auxílio do docente.
Palavras-chave: Beatriz Nascimento. Ori. Educação. Antirracista.
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1 Introdução
“...é preciso a imagem para se recuperar a identidade. Tem que tornar -se
visível. Porque o rosto de um é o reflexo do outro. O corpo de um é o reflexo
do outro. E cada um o reflexo de todos os corpos. A invisibilidade está na raiz
da perda da identidade, então eu conto a minha experiência em não ver Zumbi,
que pra mim era o herói” Beatriz Nascimento (Ôrí, 1989)

O propósito do presente estudo introdutório é discutir a imagem e autoimagem no
processo educativo sob a luz do pensamento de Beatriz Nascimento 2 tendo como fonte de
referência o filme Ôrí e o livro Eu sou atlântica sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento,
escrito por Alex Ratts. Na perspectiva de identificar possibilidade de o docente mediar práticas
antirracistas no processo educativo com os estudantes no cotidiano do chão da sala de aula.

Figura 13
2

Beatriz nasceu em 1942 em Aracaju, em 1949 migra com a família para a cidade de Cordovil no Rio de Janeiro,
no final da década de 1960 cursou história pela UFRJ, Ratts comenta que Beatriz fez estágio no Arquivo Nacional,
foi docente na rede estadual do RJ, participou de um grupo de ativistas negros(as) que se desdobrou em vários
núcleos de estudo no estado. Fez parte da criação e orientação do Grupo de Trabalho André Rebouças da UFF, a
pesquisadora ainda concedeu entrevistas, produziu poesia, artigos e sua obra mais reconhecido foram os textos do
filme Ôrí2 e sua narração que abarca também parte de sua história pessoal.
3
Fonte da imagem da intelectual e historiadora Maria Beatriz Nascimento: https://www.geledes.org.br/a-trajetoriaintelectual-ativista-de-beatriz-nascimento/?gclid=Cj0KCQiA48j9BRC-ARIsAMQu3WS3ye8hAtExVg7-

2

A proposta justifica se tendo em vista que a matriz cultural de poder colonial, legado do
processo histórico de colonização do Brasil, configurou-se na diáspora negra, maior migração
forçada da humanidade pelo oceano atlântico, desdobrando-se no sistema escravista que
organizou o modo de vida e produção econômica, engendrou-se num processo de discriminação
da minoria sociológica 4da população negra brasileira. Fator este que perpetua se nos nossos
dias por via do racismo estrutural, na subalternidade do lugar dado ao africano e aos
afrodescendentes, as mulheres e aos intelectuais negros de modo geral. Estas práticas de
exclusão e de invisibilidade social foram incorporadas e reproduzidas no cotidiano nas
institucionais e nas relações sociais.
A partir da contestação dos Movimento sociais Negros (que veio a unificar-se em 1978),
desse lugar subalterno, viabilizou um novo contexto histórico e social após a redemocratização
do Brasil, e principalmente a partir do governo de FHC. A atuação do movimento negro
unificado e de intelectuais ativistas amparado nos direitos humanos buscou por meio da
reinvindicação, um novo lugar dos negros na história e cultura5 do Brasil evidenciado na
reflexão das historiadoras Abreu e Mattos acerca da legislação brasileira. 6
Uma interpretação do país atual, pluricultural passa por uma releitura do mito da
democracia racial, pelas discussões da questão racial e na culminância no campo pedagógico
de práticas docentes mais inclusivas e antirracistas. Assim, é fundamental reforçar o
entendimento da valorização da pessoa humana segundo Ratts (2006, p.48), Beatriz se

OGbCSukoBVnrJZncbs6RmyS5alSCsNVEzaEUBvQaAs1LEALw_wcB
4
Em A Noção de Situação Colonial Georges Balandier reflete acerca do conceito de minorias através do lugar
ocupado na sociedade global – “a colônia” tanto numérica como sociológica. Entendo por minoria sociológica
trata – se de uma maioria numérica sem exercício pleno de poder. O Brasil é segundo país com maior população
negra no mundo fora da África. Mais informações em A Face Negra do Brasil Multicultural disponível em :
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/mre000073.pdf
Para Abreu e Mattos (2008, p. 8), “Podemos pensar a cultura como processo, e as identidades coletivas como
construções culturais, por isso históricas e relacionais. Nesse modelo, as identidades culturais são literalmente
construídas no processo histórico. Não existem antes ou além dele”, o que significa pensar a história e a cultura
do negro no Brasil vinculado ao contexto histórico específico, ciente que as experiências vividas compõem
processos que envolvem as traduções culturais, os intercâmbios culturais e a hibridação. Neste sentido, existem
muitas Áfricas no imaginário brasileiro.
5

6

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura
afro-brasileira:
http://www.uel.br/projetos/leafro/pages/arquivos/DCN-s%20%20Educacao%20das%20Relacoes%20Etnico-Raciais.pdf
,
Lei
que
criminaliza
o
racismo:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm , Lei sobre o ensino de história e cultura africana e afrobrasileira:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm , Lei das cotas raciais nas universidades
federais: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm ,
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interessava pela “pessoa negra vista como uma totalidade, passado e presente, mente e corpo.”.
Uma das possibilidades dos estudos identitários é a luta por reivindicação de uma
política de (re)construção identitária que está embasada no desejo de construção da cidadania
das culturas ditas subalternas, isto simboliza a necessidade de as populações marginalizadas
serem auscultadas, respeitadas e compreendidas, isto é “preciso a imagem para se recuperar a
identidade” (Ori, 1989). Afinal como insiste Hall: “(...) O único jogo corrente que vale a pena
jogar é o jogo das guerras de posição culturais.” (HALL, 2003: 339)
Neste sentido, Freire (2002:16) orienta que “Educar é substantivamente formar”, e por
excelência a prática educativa deve formar para a vida. Esta concepção da função social da
educação enquanto prática educativa de formar, indubitavelmente não é neutra, pelo contrário
é política, e por isso precisamos enquanto docentes e discentes pensar como nos posicionamos
enquanto agentes sociais. As orientações da legislação no âmbito educacional nos PCNs quanto
a inserção da Pluralidade Cultural como tema transversal é um fator importante que deve ser
considerado no planejamento docente e na relação de ensino e aprendizagem.
Conforme a professora Petronilha Beatriz defende pauta-se na valorização da
diversidade humana, assim, “...reconhece, admite a diversidade como parte da identidade
nacional, como marca da vida social brasileira”. (SILVA, 2007, p.499) As historiadoras Abreu
e Mattos (2008), colocam uma questão que é central para dar vida as leis e ao combate ao
racismo ao considerarem que:
Tanto os “Parâmetros curriculares nacionais” (PCNs) como as “Diretrizes curriculares
nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e
cultura afro-brasileira e africana” têm hoje força de lei e representam uma vontade de
democratização e correção de desigualdades históricas na sociedade brasileira. Na
prática, eles serão o que as escolas e os professores que os implementarem fizerem.
O que é possível fazer a partir deles? (ABREU; MATTOS, 2008, p.41 grifo nosso)

2 Metodologia
Neste sentido, o docente é desafiado a abordar por meio da diversidade e riqueza do
patrimônio cultural brasileiro nas aulas de história as contribuições dos afro-brasileiros. Nesta
pesquisa exploratória de abordagem qualitativa enfatizamos a agência de Beatriz Nascimento
na sua obra mais reconhecida que foram os textos do filme Ori1 e sua narração que abarca
também parte de sua história pessoal. A partir do método bibliográfico com aporte da leitura do
livro: Eu sou atlântica sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento, escrito por Alex Ratts
que numa postura ética e elegante ao interagir no campo das questões de gênero e raça.
4

Conosco dialoga e media o primeiro contato com as ideias e obras da historiadora negra
Beatriz Nascimento. Na segunda parte do livro o autor generosamente recoloca o pensamento
de Beatriz Nascimento a partir de sua produção intelectual que versa acerca dos quilombos7, do
racismo e da situação da mulher negra brasileira.

3 Resultados e Discussão
Como prática educativa o reconhecimento do patrimônio cultural brasileiro material e
imaterial africano e afro-brasileiro e a elevação da autoestima a partir do protagonismo de
artistas e intelectuais negros, corrobora com a (re) construção de identidades na
contemporaneidade, nos estabelecimentos de relações de pertencimento e sensibilidades. Deixo
como sugestão uma atividade para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental construírem um
painel8 , caso o professor opte por trabalhar com a tecnologia digital o painel poderá ser feito
coletivamente no padlet com foco no protagonismo afrodescendentes no Brasil.
O papel da mediação docente é fundamental nesta construção de uma sociedade mais
justa, tornando se viável apresentar a atuação da historiadora Maria Beatriz Nascimento mulher,
negra, intelectual, docente, ativista para compor o projeto do painel abordando biografias,
pensamentos e/ ou a teoria de pensadores negros (as). Em Ori tem um trecho no qual Beatriz
realiza a sua fala Conferência Historiografia do Quilombo:

7

Quilombo é uma história. Essa palavra tem uma história. Também tem uma tipologia de acordo com a região e
de acordo com a época, o tempo. Sua relação com o seu território. É importante ver que, hoje, o quilombo traz pra
gente não mais o território geográfico, mas o território a nível (sic) duma simbologia. Nós somos homens. Nós
temos direitos ao território, à terra. Várias e várias e várias partes da minha história contam que eu tenho o direito
ao espaço que ocupo na nação. E é isso que Palmares vem revelando nesse momento. Eu tenho a direito ao espaço
que ocupo dentro desse sistema, dentro dessa nação, dentro desse nicho geográfico, dessa serra de Pernambuco. A
Terra é o meu quilombo. Meu espaço é meu quilombo. Onde eu estou, eu estou. Quando eu estou, eu sou. Beatriz
Nascimento (Ori, 1989)
8
Sugestões de atores sociais negros(as) que em suas trajetórias, pensamentos e/ou teorias contribuíram na história
e na cultura brasileira: Aleijadinho escultor, Machado de Assis escritor, João Cruz e Souza poeta, João Timótheo
da Costa artista plástico, Arthur Timótheo da Costa artista plástico, Pixinguinha músico, Cartola sambista, Carolina
Maria de Jesus escritora, Abdias do Nascimento jornalista, Grande Otelo ator, músico e escritor, Rubens Valentim
Pintor, Elsa Soares cantora, Joel Rufino dos Santos escritor, Emanuel Araújo artista plástico, Cuti escritor, Joel
Zito de Araújo cineasta, Elisa Lucinda atriz e poeta, Racionais MCs grupo de rap, Marcelo d’ Salete ilustrador e
quadrinista, Ellen Oléria cantora a esta lista disponível no site: https://novaescola.org.br/arquivo/africabrasil/cultura-afro-brasileira.shtml Podemos acrescentar muitos agentes sociais de relevo como Sueli Carneiro,
Evaristo conceição, Lélia Gonzalez, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Lima Barreto, Benedito José de Andrade,
Dona Ivone Lara, são tantas referências positivas da participação da população afrodescendente no País. Neste
sentido, outra iniciativa interessante foi a linha do tempo “ A presença dos africanos e seus descendentes no Brasil”
disponível em: http://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/2018-01/Linha%20do%20tempo%20%20PIBID%20%20Parte%201%20e%202%20A%20presen%C3%A7a%20dos%20africanos%20e%20seus%20descendentes%2
0no%20Brasil.pdf
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Quando cheguei na universidade a coisa que mais me chocava era o eterno estudo
sobre o escravo. Como se nós só tivéssemos existido dentro da nação como mão de
obra escrava, como mão de obra pra fazenda e pra mineração. Beatriz Nascimento
(Ori, 1989)

A recusa por parte de Beatriz do lugar social do negro na sociedade e nas pesquisas
acadêmicas em suas reflexões nas décadas de 70, 80 e 90 finais do século XX, propõem novos
caminhos para pensar o negro, a representação de Zumbi dos palmares como herói nacional, a
cultura negra recriada no Brasil dentro do desenvolvimento nacional. O quilombo foi o conceito
central de sua narrativa escrita como fílmica em Ori, a autora ressignifica o conceito de
quilombo ao relacionar a territorialidade com corporeidade a partir da experiência da diáspora
e transmigração no espaço.
A reflexão de Beatriz traz inquietação da pessoa negra, da criança negra não encontrar
referências, uma representação da autoimagem

dentro do processo educativo, pois“...a

mecânica da leitura, onde você não sabem quem é, porque não está nos livros”(Nascimento
apud Ratts, 2006,p. 49), isso tem mudado com o avanço das políticas públicas que foram
tensionados pelas lutas em combate ao racismo, mas ainda há muito por avançar até garantir a
equidade e a inexistência da necessidade de políticas afirmativas.
Beatriz não teve a oportunidade de viver o contexto histórico político e cultural atual,
assim como foi sua vida movida por um olhar questionador e pela luta por justiça social, assim
também foi sua morte, assassinada ao defender uma amiga de seu marido misógino em 28 de
janeiro de 1995. Com a leitura de Ratts (2006), aprecie lições importantes como pesquisadora,
Ratts ao construiu o objeto de pesquisa a partir de uma postura ética de não silenciar as vozes
dos sujeitos de pesquisa, mas interagir com elas.
Com Beatriz podemos interpretar a realidade social do país, ter um olhar questionador
sobre o que está dado na historiografia e nas relações sociais, e como docentes visualizar outras
alternativas para construir uma participação social ativa e consciente. Assim, Beatriz
Nascimento o fez ao protagonizar com outros atores sociais novos campos de estudo das
questões étnico- raciais no Brasil.

4 Considerações Finais
O quilombo foi o conceito central de sua narrativa escrita como fílmica em Ori, a autora
ressignifica o conceito de quilombo ao relacionar a territorialidade com corporeidade a partir
6

da experiência da diáspora e transmigração no espaço.
A reflexão de Beatriz traz inquietação da pessoa negra, da criança negra não encontrar
referências, uma representação da autoimagem

dentro do processo educativo, pois“...a

mecânica da leitura, onde você não sabem quem é, porque não está nos livros”(Nascimento
apud Ratts, 2006,p. 49), isso tem mudado com o avanço das políticas públicas que foram
tensionados pelas lutas em combate ao racismo, mas ainda há muito por avançar até garantir a
equidade e a inexistência da necessidade de políticas afirmativas.
Como prática educativa o reconhecimento do patrimônio cultural brasileiro material e
imaterial africano e afro-brasileiro e a elevação da autoestima a partir do protagonismo de
artistas e intelectuais negros, corrobora com a (re) construção de identidades na
contemporaneidade, nos estabelecimentos de relações de pertencimento e sensibilidades.
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Resumo:
O objetivo desse estudo foi analisar as contribuições da inserção de temáticas relacionadas
à atividade física, saúde, qualidade de vida, sedentarismo e obesidade nas aulas de Educação
Física (EF) no Regime especial de aulas não presenciais (REANP). As ações desenvolvidas
nessa proposta ocorreram no Colégio Estadual Professor Eduardo Mancini de Ipameri nas
turmas de ensino médio, sendo 1ª, 2ª e 3ª séries, nos turnos matutino e vespertino, a iniciativa
de inserir temáticas nas aulas de EF, surgiu no REANP, enquanto professora regente da
disciplina de EF. O objetivo dessa ação foi incorporar ao repertório dos participantes,
discussões contemplando as referidas temáticas, contextualizadas ao isolamento social na
pandemia do coronavírus, enfatizando a necessidade de promoção da saúde e qualidade de
vida através da atividade física e do exercício físico em detrimento ao sedentarismo e à
obesidade. Nas aulas foram desenvolvidas experiências educativas a partir das seguintes
metodologias: aulas expositivas e dialogadas nos grupos de WhatsApp com produção escrita
a partir da utilização de textos complementares da Web ou via material de apoio da Secretaria
de estado de educação. As atividades propostas foram a elaboração de mapas mentais,
registros e debates. As aulas aconteceram semanalmente e foram organizadas em ciclos
temáticos:1- Atividade Física, sistema imunológico e COVID 19 com enfoque na saúde e na
qualidade de vida, 2- Exercício Físico em tempos de pandemia, 3- Isolamento social e uma
rotina especial, 4- O uso de novas tecnologias e o sedentarismo,5- Obesidade enquanto um
fator de risco para pacientes de COVID 19 e na adolescência. Dentre os resultados que foram
obtidos pode se destacar a participação mais efetiva dos (as) alunos(as) e consequentemente
houve um aumento significativo das devolutivas das atividades propostas.Considerando a

importância das referidas temáticas nas aulas de EF, pode se considerar que essa ação foi
válida ao promover reflexões sobre a importância da atividade física na saúde e na qualidade
de vida principalmente durante esse período de distanciamento social devido a realidade em
que estamos inseridos nessa pandemia.

Palavras-chave: Atividade Física. Saúde. Qualidade de vida. Isolamento social. Pandemia.

MODELO DE TEXTO PARA RESUMO SIMPLES

CONTOS DE FADAS: UMA EXPERIÊNCIA NO PROCESSO DE
LETRAMENTO COM CRIANÇAS E PROFESSORES DE UMA
ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE IPAMERI.

ALUNAS: SILVA, RIBEIRO, Uyara¹; BRANDÃO, SILVA, Aline²; SUPERVISÃO:
SOARES, CRISTINA, Michela³.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Urutaí – GO.

E-mail do autor: uyara.ribeiro@estudante.ifgoiano.edu.br e/
aline.silva@estudante.ifgoiano.edu.br.

Resumo:
O presente relata sobre o acompanhamento e desenvolvimento de proporcioná-la uma
experiência artística significativa aos alunos, nos anos iniciais do ensino fundamental,
através dos contos de fadas, que está sendo realizado na escola: Centro de Ensino e
Treinamento João Marcelino, na rede municipal, situada em Ipameri Goiás, que tem o
objetivo do desenvolvimento e capacidade física e afetiva dos alunos, através de
procedimentos, atitudes, conhecimentos e valores dos professores. Com isso, o projeto vem
sendo de extrema importância para o aprendizado de ambos, que se denomina como:
vídeos de contação de histórias, lembranças de alguns temas aos alunos, organização da
escola com as atividades de todas as séries, alcançando um resultado de letramento e
alfabetização, com ênfase no poder de viajar ao mundo mágico, fazendo com o que está
sendo mostrando no dia a dia. A alfabetização configura-se como preparação para o
sentido de conhecer letras e associá-las às palavras. O professor planeja as atividades e
entrega, tendo uma devolutiva e recepcionando cada proposta pedagógica, através da
construção pelo coletivo da escola, juntando a sociedade, ouvindo e podendo orientar o
conto de fadas e o letramento, pois, com esse ano de pandemia não está sendo fácil e a
escola João Marcelino vem desenvolvendo várias atividades sobre os contos de fadas, com

a ajuda das alunas do curso de pedagogia e iniciantes do projeto PIBID, sendo que os
resultados estão sendo alcançado cada dia mais, mesmo nesse tempo de pandemia.
Portanto, introduzir a criança no mundo da escrita é um grande desafio, visto que os
conceitos de alfabetização e letramento trazem consigo uma compreensão da linguagem
escrita e, vistos desse modo, é preciso que todos tenham o direito de apropriar-se dela,
constatando-se que os contos de fadas possibilitam práticas de letramento que ampliam o
repertório literário da criança pequena.

Palavras - chaves: Letramento. Crianças. Professores. Alfabetização.
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Resumo:
Este trabalho tem por objetivo relatar as experiências vivenciadas, no período de outubro a
dezembro de 2020, pelos licenciandos em Matemática, participantes do Programa
Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM). Considerando que os objetivos do PIBID estão centrados na inserção dos
licenciandos no cotidiano escolar da rede pública nacional, buscou-se oportunizar a
participação e troca de experiências com professores, alunos e membros da comunidade
escolar. Nesse projeto, os pibidianos atuaram remotamente auxiliando, durante as aulas, a

professora supervisora, regente responsável por três turmas do primeiro ano do Ensino
Médio (EM) do Colégio Estadual Manoel Ribas na cidade de Santa Maria-RS. Importante
destacar que, em virtude da pandemia, as aulas foram ministradas de forma remota,
buscando a participação efetiva da professora supervisora e bolsistas nos processos de
ensino e aprendizagem. Com esse viés, os bolsistas acompanharam a professora
supervisora nas aulas pelo Google Meet, colaboraram na elaboração e correção das
atividades propostas para os alunos, sanando as dúvidas através de videoconferências e
grupos de whatsapp. No período considerado neste trabalho, observou-se uma baixa
presença dos alunos nas aulas online. Alguns fatores podem ter contribuído para isso,
primeiramente pelas aulas online terem iniciado apenas na metade do segundo semestre e,
também, pela dificuldade de acesso dos alunos ao Google Classroom, plataforma utilizada
pelas escolas do Estado do Rio Grande do Sul. Por outro lado, teve-se uma maior procura
extraclasse, na qual os alunos solicitaram aos pibidianos, através de mensagens no
Whatsapp, auxílio na resolução de atividades propostas. Além disso, quando necessário,
reuniam-se pelo Google Meet, para esclarecimentos de dúvidas oriundas das atividades.
Visando uma maior interação entre alunos e pibidianos, alguns desafios matemáticos foram
propostos nos grupos de Whatsapp das turmas, que geraram discussões sobre o conteúdo
abordado. Com o desenvolvimento do trabalho, buscou-se contribuir para o aprendizado
dos alunos participantes das atividades e também para a formação dos licenciandos. Com a
experiência adquirida durante esse período, em que houveram momentos desafiadores,
espera-se discutir e aplicar novas metodologias e ferramentas para que, no decorrer do ano
de 2021, seja possível alcançar os objetivos do PIBID, propiciando momentos de
aprendizado para alunos e pibidianos, mesmo considerando a situação pandêmica.

Palavras-chave: Atuação. PIBID. Matemática. On-line.
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Resumo:
Em tempos de pandemia ocasionada pela Covid-19, as escolas modificaram as metodologias
de ensino, adaptando ao atual cenário. Visto que o programa PIBID tem o objetivo de mostrar
aos alunos em formação acadêmica a realidade das escolas, por meio da observação
resultando em um diagnóstico escolar, no qual são inseridos dados e analises obtidas pelos
discentes quanto aos ambiente escolar, as aulas, relações entre grupos gestor e funcionários,
participação dos estudantes, dentre outras. Relatamos as metodologias utilizadas pelos
docentes, suas facilidades e dificuldades no campo da ciências e biologia, na criação e preparo
de materiais e como os alunos da rede pública tem correspondido aos que lhes é proposto.
Partindo da percepção de licenciandos em Ciências Biológicas, relatamos as experiências
deliberadas no decorrer das vivências da escola campo Colégio Estadual Polivalente Rui
Barbosa, Rialma-Go. Os resultados foram obtidos com a utilização de materiais digitais em
modelo word, pdf e power point, todos disponibilizados pelas professores em grupos no
whatsApp. As observações das aulas foram efetudas por meio do aplicadtivo google meet. É
evidente a importância deste projeto, pois contribuiu para o crescimento pessoal e acadêmico
dos pibidianos, desenvolvendo uma visão ampla de que o ensino se dá através de inúmeros
meios.
Palavras-chave: PIBID. Ensino remoto. Educação.

1. Introdução
O processo de ensino-aprendizagem é composto por diversas vertentes que utilizando
estratégias para possibilitar que o conhecimento seja construído a partir de informações
disponíveis. Cruz (2008, p. 1024), afirma que “um dos maiores desafios da sociedade atual é
transformar o imenso volume e o intenso fluxo de informações em conhecimento.”
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No atual contexto pandemico, professores se depararam com um meio de ensino não
convencional, sendo necessário realizar um remodelamento para o meio remoto. Tais
alterações na metodologia de ensino, fez com que a sala de aula mudasse completamente.
Ocasionando um aumento no tempo de trabalho dos professores, que, mesmo aplicando
conteúdo de maneira remota, não podendo ter o de ensino presencial, potencializou o desgaste
destes profissionais.
Os alunos também foram obrigados a se adaptar ao novo tipo de ensino, o Reanp
(Regime Especial de Atividades Não Presenciais). Necessitando aprender utilizar ferramentas
digitais, tais como aplicativos e programas de comunicação, sites, plataformas streaming e
módulos. Com tais mudanças, os mesmos precisam de mais tempo para compreensão dos
conteúdos, pois precisam ler mais, assistir a vídeos explicativos e participar de momentos
síncronos.
O objetivo desta pesquisa é relatar as alterações realizadas na metodologia das aulas,
as quais foram desenvolvida e repenssadas por todo corpo escolar, grupo gestor, professores
regentes, professores de apoio, pais e alunos, buncando se adequar com a nova realidade
ocasionada pela pandemia da Covid-19.
2. Metodologia
O trabalho configura-se em um relato de experiência, com caráter descritivo
qualitativo. A realização deste foi decorrente a inserção de nós, acadêmicos do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), vinculada Instituto Federal de Ciência e Tenologia Goiano – Campus:
Ceres. Através do diagnóstico escolar, baseado na observação, análise e criticidade destacada
no que diz respeito às novas metodologias no período pandêmico.
Utilizamos artigos relacionados a alterações de metodologicas em decorrência ao
isolamento em prevenção ao vírus. Arquivos de diferentes modelos (Word, PDF, Power point,
Banners) foram examinados, tais materiais disponibilizados nos grupos de whatsApp de cada
turma, os quais foram criados pelo colégio com a finalidade de suprir a sala de aula
presencial. As informações que foram obtidas, também, por meio de reuniões que realizadas
semanalmente com a professora/supervisora.
3. Resultados e Discussão
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Segundo Escola (2020) uma pressão muito grande não era inexistente sobre as
instituições de ensino. A educação mesmo em tempos de pandemia não poderia parar, pois o
desenvolvimento do país depende diretamente do avanço das ciências e tecnologias
desenvolvidas em universidades e centro de pesquisa, assim descrito por Moreira et al.
(2020). O grupo escolar teve a necessidade de adotar outros métodos que não tivessem
contato físico, tanto com outros profissionais quanto os alunos. Analisando a sala de aula
remota com a experiência da presencial, é visível ver as diferenças que o ensino à distância
trouxe para professores e alunos.
O ensino à distância já é uma modalidade conhecida e adotada principalmente por
instituições de ensino profissionalizante e/ou superior, são mais conhecidas como EADs
(Ensino à distância). Como descrito por Artigas (2016) a EaD ergueu-se com o intuito de
auxiliar a educação presencial, entretanto, com o decorrer do tempo passou a se
individualizar, e nos dias atuais encontram-se vários cursos, de qualquer modalidade,
oferecendo certificados a distância, sendo possível estudar em qualquer lugar. O
conhecimento foi transmitido principalmente para as cidades do interior, uma vez que não
possuem estrutura econômica para construção de grandes instituições de ensino.
No ensino fundamental e médio a modalidade a distância é algo totalmente novo para
crianças e jovens, inclusive para os pais. Apesar de que no âmbito escolar não era ausente o
uso de recursos tecnológicos e digitais, sendo os mais frequentes filmes, televisão ou power
point, porém, não havia uma nutrição no que se direcionava a esses recursos (BEZERRA et
al, 2021).Os professores precisaram se reinventar utilizando de ferramentas tecnológicas para
a construção de um novo ambiente educacional.
Redes sociais que antes eram usadas somente para lazer, agora se tornaram objetos de
estudo. Alguns aplicativos como o Google Meet e o Zoom, dentre outros, estão sendo
utilizados para criar reuniões, onde os professores podem ensinar seus alunos e tirar suas
dúvidas em tempo real. Logo, aplicativos de mensagens instantâneas também facilitaram a
comunicação e entrega de conteúdo, “WhatsApp como ferramenta principal no
desenvolvimento das atividades, alguns docentes se aventuraram no uso de outras plataformas
como google meet, classroom ou youtube” (Ibidem, p.10).
Esses recursos metodológicos ficaram visiveis quando observado neste presente
relatado e nas reuniões feitas pela supervisora. A criação de salas virtuais através do meet não
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foi perfeitamente satisfatório, pois a quantidade de alunos que compareciam era baixa. Links
de videos aulas no youtube eram disponibilizados juntamente com as atividades em
documentos PDF, por meio do whatsapp, os professores contribuíam para maior fixação de
conteúdos e abrangência destes. Ao refletir sobre os alunos com atividades impressas não
teriam acesso a esses conteúdos, sendo assim, mesmo no isolamento, metodologias práticas
são essenciais.
Para Takahashi et al (2004) o docente como profissional da educação deve juntamente
com seus educandos construir um ato não isolado, e sim continuo, aberto para o novo, com
inserção da flexibilidade, da autonomia, onde o trabalho, o campo da ciência e da tecnologia
devem ser valorizadas, de modo que, a condição humana deve ser respeitada. Um dos fatores
desafiadores no ensino remoto foi a inclusão de todos os alunos nos ambientes virtuais.
Pelo fato de que muitos alunos matriculados não possuiam recursos tecnológicos
como: smartphones, computadores ou tablets com acesso a internet, não foi possivél.
Pensando no maior alcance de alunos, materiais impressos foram disponibilizados e
entregues, para que os alunos conseguissem ter acesso as atividades. Com base nissso,
concluimos que em uma sala deve-se observar todos os padrões de vida, para que a escola
como um todo seja igual para todos.
Nas observações do feedback dos alunos análisamos se os alunos realmente estavam
focado em sua aprendizagem. E por meio de métodos ligados à avaliações, é vizivel que
questões objetivas são mais distribuidas do que descritivas, talvez uma resposta para um mal
desempenho. Ao utilizar atividades com a inserção de questões de marcar “x”, foi de grande
valor devido ao sobrecarregamento dos professores que conseguiram realizar feedbacks com
mais rapidez, entretanto,não é algo muito aproveitoso.
Ao acessar a internet, a busca por respostas prontas é muito frequente, o que favorece
para uma aprendizagem mecanizada, que facilmente pode ser esquecida. Logo, foi mais que
necessário criar metodologias para levar uma aprendizagem mais significativa em um
ambiente onde muitos fatores dispersam o foco . A partir da leitura de artigos procuramos
métodos de ensino que prendessem a atenção dos alunos entre elas estratégicas didáticas
como: jogos didáticos, cartazes e pôsteres. Tal metodologia busca prender o foco dos alunos,
possibilitando que eles consigam ter mais autonomia em suas atividades.
Assim como citado Smolareck e Luiz (2020) para adição de metodologia ativas, o
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lúdico concede uma prática positiva da aprendizagem além de ser um instrumento que instiga
a participação, o interesse, a criatividade além do comprometimento e humildade no momento
de trocas de saberes. Havendo uma maior liberdade para que os alunos construam suas
atividades, resultando na obtenção de conhecimento mais refinado e melhor absorvido.
A interação como iniciantes à docência nas escolas campo, proporcionou
oportunidades de participação em eventos desde a inserção no programa. No Ciclos de
Seminários Temáticos no primeiro encontro no dia (14/08/2020) José Moran citou alguns
modelos de metodologias ativas como: ensino híbrido, está por sua vez foi bastante discutida
na escola campo, mas estudar presencialmente neste momento não é muito viável e utilizar
recursos tecnológicos como facebook, instagram, whatsapp vinculado a verificação de
aprendizagem esteve muito presente; sala de aula invertida, onde o aluno se torna protagonista
da sua aprendizagem, uma vez que aos que têm acesso torna mais fácil o conhecimento prévio
do conteúdo.
4. Considerações Finais
Diante das observações realizadas durante a realização deste relato concluímos que as
metodologias de ensino foram totalmente mudadas para a melhor adequação dos alunos na
aprendizagem. Mesmo sendo algo incomum, foi trabalhado da melhor forma, para que os
alunos pudessem aprender sem sair de casa. Entretanto, alguns alunos apresentaram
dificuldades na forma de aprendizagem, por não haver contato presencial com o professor e
por ser um ambiente novo acabam deixando os alunos acanhados. Crianças e adolescentes por
conta deste fato, acabam optando por pedir ajuda dos pais, que muitas vezes não conseguem
compreender ou explicar, impedindo de sanar suas dúviudas.
Em outros casos procuram auxilio na internet, o que leva a conseguir respostas prontas
e favorecendo para que o conteúdo não seja absorvido de forma efetiva como realmente
deveria acontecer. Pensando nesse sentido, nós alunos de ensino à docência conseguimos
atuar de maneira prática com vídeos usando ferramentas digitais e aplicativos de rede sociais
tais como: tiktok e Instagram. Auxiliando com vídeos interativos e que despertem o interesse
de todos os alunos. Nós acreditamos que o professor precisa estar atento ao que é “moda” no
meio de crianças e adolescentes para poder encaixar um método de estudo que envolva algo
que eles gostam.
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1Instituto

Resumo:
A alfabetização é um processo da qual crianças inseridas nos anos iniciais do ensino
fundamental vivenciam para que adquiram habilidades de leitura e escrita. Para que estes
processos ocorram de maneira qualificada e os objetivos sejam alcançados, os professores
necessitam de buscar por recursos e metodologias diferenciadas para que seus alunos
aprendam com facilidade e seu desenvolvimento seja satisfatório. Sendo assim, a ludicidade,
tecnologia digitais e socialização constituem recursos para estimular as crianças durante o
processo de alfabetização, facilitando o processo de aprendizado, tornando o ensino mais
prazeroso abrangendo jogos, brincadeiras e brinquedos, cabendo ao profissional à escolha
de estratégias e usos deste tipo de metodologia. Esta pesquisa está voltada para compreender
as atividades lúdicas, as tecnologias digitais e a socialização podem contribuir para a
alfabetização e letramento de crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, sendo uma
importante base para a formação escolar.
Palavras-chave: Alfabetização. Aprendizagem. Ludicidade. Tecnologias. Socialização.
1 Introdução
Nas séries iniciais as crianças começam sua introdução no processo de leitura e
escrita e neste sentido, uma busca por efetivar estas habilidades. A alfabetização se constitui
em um processo complexo e que exigem estratégias e práticas que possam facilitar o
aprendizado do aluno. A aquisição desta, está além de resultados de processos linguísticos e
de oralidade, ela abrange uma função social. Desta forma, para uma efetivação na
aprendizagem, a utilização de recursos durante este processo, como a ludicidade, tecnologias

digitais e socialização são meios eficazes para alcançar bons resultados, pois favorece e
proporciona prazer, enquanto ocorre a aprendizagem, tendo em vista que a alfabetização é
um processo complexo, exigindo do educador estratégias e práticas metodológicas que
auxilie a criança durante este processo.
O presente estudo deteve na verificação da importância do elemento lúdico como
ferramenta metodológica, durante o período da alfabetização. Ressaltando que a utilização
deste elemento, pode encontrar aliado com a utilização de tecnologias digitais, sendo,
portanto, recursos a disposição do educador, como fonte enriquecedora da sua práxis
pedagógica, podendo proporcionar divertimento enquanto ocorre a aprendizagem.
As atividades lúdicas, assim como as tecnologias digitais e socialização, englobam
formas de desenvolver e construir conhecimentos, por meio de brincadeiras, jogos e
atividades, que são constantes no cotidiano infantil, pois são relacionadas a todas as práticas
constituídas pelas crianças. Nesta proposta, brincando e jogando a criança terá oportunidade
de desenvolver capacidades indispensáveis a sua futura atuação, atenção, afetividade e
habilidades perceptuais psicomotoras. Abrangendo as relações sociais, onde as crianças em
sua experiência vão decifrando o mundo durante este processo.
O objetivo geral da pesquisa foi compreender como a ludicidade pode contribuir para
a alfabetização e letramento, sendo que os objetivos específicos foram: Conceituar sobre
alfabetização e letramento, especificar a junção entre ludicidade e alfabetização e descrever
atividades lúdicas que podem ser utilizadas durante o processo de alfabetização nos anos
iniciais do ensino fundamental.
Dentro deste contexto, esta pesquisa tem como justificativa compreender os
benefícios que a ludicidade pode proporcionar durante o ensino de leitura e escrita. Sua
relevância neste sentido durante o processo de alfabetização e letramento, a criança necessita
de auxílio para conseguir aprender a ler, escrever e compreender as práticas linguísticas.
Para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa foi realizada uma pesquisa
bibliográfica, na qual foram utilizados trabalhos publicados na área da temática em questão,
por meio de leituras e análises documentais.
O período das fontes que foram utilizadas abrangeu as publicações dos últimos 20
anos. Os locais de busca para a pesquisa foram: artigos científicos, livros e publicações que
circulam na Internet. Alguns autores que irão embasar esta pesquisa serão: Brougére (2008)
Oliveira; Dias (2017) Leão (2015) Criez (2013), Freire (1996) Silva; Costa (2015) e
Castanheira; Maciel; Martins (2008).

2 Metodologia

A metodologia de um estudo de cunho científico, desdobra em discorrer sobre o
caminho adotado para que o conhecimento fosse obtido, pois como descreve Fontelles
(2009) os procedimentos técnicos adotados em pesquisa científica, refere-se a qual técnica
utilizar para obter os resultados previstos e imprevistos no projeto. Sendo utilizado alguns
procedimentos técnicos para comprovação da hipótese levantada.
Este estudo, utilizou do tipo de pesquisa quanto a sua natureza, básica, na abordagem
qualitativa, pois buscou compreender a importância do elemento lúdico para o processo de
alfabetização, utilizando a tecnologia com este propósito, na intencionalidade de inserir
dentro do contexto educacional, elementos utilizados cotidianamente pelas crianças, mesmo
antes de deterem a capacidade de decodificação dos elementos gráficos, utilizados na escrita
e na leitura.
O procedimento realizado para obtenção dos dados concernentes a busca dos
objetivos da pesquisa, ocorreu de forma bibliográfica.
A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos
científicos, páginas de web sites. 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 a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).

O atual trabalho foi realizado baseado em autores como, Vale (2013) que discorre
sobre a importância da utilização de diversas técnicas por parte do educador no processo de
ensino da escrita e da leitura. Assim como em Kishimoto (1994), Brougère (2008), Santos
(2016) e Böhm (2017) entre outros que descrevem sobre a importância de ferramentas
metodológicas utilizando elementos lúdicos para complementação do processo de ensino da
escrita e da leitura e, de autores como Criez (2013) e da própria Base Nacional Curricular
que incentiva a inserção de atividades lúdicas utilizando as TICs.
Sendo válido ressaltar que o objetivo exploratório do trabalho foi alcançado com
sucesso através de pesquisa bibliográfica.

3 Resultados e Discussão

O ensino de leitura e escrita está condicionado a uma série de fases e processos
cognitivos. Com as mudanças sociais e tecnológicas, a criança está em meio a uma sociedade
na qual as exigências são cada vez maiores. Com o surgimento de equipamentos
diferenciados, na qual necessitam de habilidades para serem utilizados e múltiplas
informações para serem interpretadas.
Este estudo buscou-se apresentar breves conceitos sobre alfabetização, letramento
em conexão com o tema atividade lúdicas, tecnologias digitais e socialização, por meio de
leituras e análises documentais, sendo exposto a respeito do aspecto indissociável e como é
possível utilizá-los como recurso pedagógico, durante o ensino de leitura e escrita com
alunos dos anos iniciais do ensino fundamental.
De acordo Criez (2013) nos dias contemporâneos existe uma necessidade de a criança
ir além da habilidade da leitura, frente as mudanças da nossa sociedade e adventos
tecnológicos, as questões voltadas para as competências em relação a produção de textos e
interpretação são relevantes para as práticas cotidianas e sociais.
Podemos dizer que a alfabetização formal e sistemática é iniciada a partir do
processo de escolarização. Porém, o letramento ocorre desde a imersão do sujeito
na cultura letrada, ou seja, desde o nascimento. Ambos são processos constituintes
do ser. A alfabetização e o letramento possibilitam o ser humano conhecer e usar
a língua para, então conhecer a si mesmo e ao mundo ao seu redor” (BRASIL,
2001, p.16)

Neste contexto apresentado, para que o ensino de leitura e escrita sejam promissores,
o docente pode fazer uso de recursos pedagógicos, objetivando auxiliar seus alunos, na
intencionalidade que as dificuldades sejam amenizadas. Utilizar das atividades lúdicas,
tecnologias digitais e socialização durante a alfabetização é uma das formas que podem
auxiliar no ensino.
A alfabetização é definida como uma difusão do ensino primário, restrita ao
aprendizado da leitura e escrita inicial e, neste processo de alfabetização é importante a
utilização da socialização. A socialização é definida como ato ou efeito de socializar,
desenvolvimento da consciência sócia, adaptação de uma criança à vida em grupo (família,
escola etc.). Paulo Freire (1996), afirma que a leitura do mundo precede a leitura das
palavras, eu diria que ambas poderão ocorrer simultaneamente, a escola pode muito bem
ensinar os seus conteúdos, mas em conexão com a realidade social, isto fará com que os
alunos, aos poucos contribuam, para uma transformação da sociedade em um lugar mais
justo e de melhores oportunidades.

Por isto que a tecnologia tem um papel importante dentro destes, pois encurta
fronteiras trazendo consigo meios de comunicações cada vez mais eficientes facilitando a
comunicação de modo rápido a socialização e alfabetização influenciando de modo positivo
todos esses afazeres. A escola reflete a sociedade.
Compreender, utilizar 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 (BRASIL, 2015).

No cenário educacional a tecnologia adquire cada vez mais relevância, sua utilização
como instrumento para aprendizagem aumenta de maneira muito rápida e, por consequência
o processo de escolarização vem sendo pressionado em realizar mudanças estruturais e
organizacionais.
As mudanças tecnológicas registradas na sociedade atual têm possibilitado a
disseminação do uso das tecnologias. Esta realidade tem causado controvérsia no contexto
escolar, quanto a sua utilização, recurso este que quando bem explorado pode contribuir com
o processo de ensino aprendizagem, melhorando o rendimento escolar.
Personalizar o ensino, estimular o protagonismo dos alunos e melhorar a
conectividade são algumas das sugestões para inovar na educação. No entanto, é importante
saber que as atividades lúdicas em meio a socialização, assim como as tecnologias digitais
não são a solução para os desafios que existem no processo de ensino aprendizagem e as
atividades didático-pedagógicas devem sempre preceder as tecnologias, observando neste
sentido o seu uso nos anos iniciais do ensino fundamental. Desse modo:
O aspecto lúdico torna-se importante instrumento na mediação do processo de
aprendizagem, principalmente das crianças, pois elas vivem num universo de
encantamento, fantasia e sonhos onde o faz de conta e realidade se misturam,
favorecendo o uso do pensamento, a concentração, o desenvolvimento social,
pessoal e cultural, facilitando o processo de construção do pensamento.
(OLIVEIRA; DIAS, 2017, p.2)

A prática pedagógica, por meio de metodologias auxiliares, constitui um tipo de ação
que necessita de pesquisa e organização de espaços, brinquedos e jogos adequados para cada
situação. A aplicação de jogos e brincadeiras deve ter base que integrem as temáticas
curriculares e as necessidades de cada aluno, proporcionando prazer e fantasia enquanto
aprendem.
A ludicidade auxilia no prazer em aprender, além de desafiar o educador a buscar
jogos, atividades e criar situações nas quais a criança possa vivenciar o que

aprende através da interação direta e satisfatória com os outros. O período de
domínio da técnica (alfabetização) e uso competente social (letramento) que os
infantes se apropriam da leitura e da escrita nos anos iniciais demarca este período.
A ludicidade na alfabetização, no entendimento deste trabalho, pode ser tomada
como estímulo, criatividade e assimilação que possibilita ao aluno a inserção no
mundo letrado. (LIMA; SANTAIANA; SILVA, 2017, p.86)

Enquanto a criança está brincando, ela está trabalhando suas potencialidades,
habilidades e capacidades em diversos fatores. Conforme explicam Oliveira e Padilha (2015)
o ato de brincar está ligada a uma necessidade, enquanto atividade produzida pela
imaginação, proporciona uma forma de experiência na qual a criança tem a possibilidade de
realizar suas vontades.
O jogo é uma forma de recreação e diversão, sendo que também pode ser utilizado
de forma sistemática, no sentido de levar o aprendizado. Conforme afirma Brougère (2008)
a caracterização do jogo, está no sentido de sua designação, pois, entende-se que sua
finalidade está totalmente baseada na maneira como é realizado, não necessariamente por
sua finalidade, mas principalmente pela forma de interpretação de quem está jogando.
O uso de jogos para alfabetizar é um recurso que o docente pode utilizar para efetivar
o aprendizado, enquanto estimula diferentes linguagens ao aluno. Pode estimular muitas
habilidades e capacidades, além de despertar o espírito reflexivo e estabelecer relação aos
signos linguísticos. As situações de brincadeira auxiliam a descoberta para o contexto do
mundo da leitura, enquanto configura sentidos subjetivos em relação aos conteúdos de
linguagem.
Dessa forma, a escola deve proporcionar às crianças o prazer com atividades que
facilitem o processo de alfabetização e letramento. Mediar o processo de
alfabetização através de atividades prazerosas contribui para o resgate do prazer
de aprender. Do contrário, as atividades que não causam prazer, que coíbem os
alunos por meio de regras impostas, que exigem que elas aprendam da forma como
o professor deseja, não auxiliam no seu desenvolvimento integral. (SILVA;
COSTA, 2015, p. 3)

O processo de alfabetização é composto por algumas fases, e os profissionais da
educação utilizam de metodologias para chegar aos resultados almejados, partindo do
princípio de que o objetivo principal é que a criança aprenda a ler de maneira fluente e obter
compreensão sobre letras, números, palavras e frases.
A alfabetização é um processo que se inicia com a inserção da criança de 6 anos no
ensino fundamental, levando-se em consideração que o 1º ano do ensino fundamental
apresenta várias especificidades, pois é um período de iniciação, apesar de uma grande parte
das crianças com esta faixa etária terem um contato precoce com letras e números durante

os primeiros anos de vida.
A variedade de materiais para realizar atividades lúdicas durante a realização de aulas
de língua portuguesa, por exemplo possibilita ao docente uma abordagem ampliada quando
estão ensinando a ler e escrever. Uma opção no meio da tecnologia digital seria utilizar
computadores de modo que, os alunos tenham acesso ao meio digital, utilizando a digitação
nos teclados e visualização dos feitos na tela do computador. Pode-se trabalhar com a
digitação aprendendo a pensarem o que vão escrever e a manusear o computador não só
como desenho como jogo, mas de modo a trabalhar a digitação com o teclado aprendendo
os recursos onde é o espaço e o tipo de linha por exemplo. Outra sugestão de atividade seria
de utilizar da música, é sugerido para esta atividade a música intitulada “O meu amigo eu
vou respeitar” de Eliton Clayton Rufino, com o intuito de promover a socialização e o
respeito ao próximo.
Os aspectos que estas atividades estimulam são amplos e o professor pode buscar por
adaptar e escolhe qual será o melhor para aplicar em conjunto ao seu planejamento. Assim:
A lista do que pode ser trabalhado por meio de jogos demonstra que são excelentes
mediadores para o processo de aprendizagem, sobretudo na área da linguagem. É
primordial considerar que a criança, ao adentrar o ensino fundamental de nove
anos, está chegando mais cedo a essa modalidade. Percebe-se um distanciamento
das práticas pedagógicas que envolvem o lúdico, os jogos e a brincadeira,
causando uma ruptura em seu universo. (LEÃO, 2015, p. 651)

Desta maneira, as atividades lúdicas em conexão com as tecnologias digitais, são
uma forma de oportunizar um processo mediado com instrumentos de ensino, na qual o
professor poderá realizar um trabalho promissor, na qual ela pode ser acompanhada de forma
contínua aos seus alunos. A motivação é um dos aspectos entre tantos outros, observando
que as múltiplas linguagens que são exercitadas na sala de aula, assim como a socialização
entre alunos são pontos relevantes a serem levados em conta quando o professor escolhe por
tais recursos pedagógicos. O desenvolvimento de capacidades tem um papel fundamental
durante o processo de alfabetização e letramento.
Existem muitos recursos a serem utilizados pelos docentes, pois a temática a respeito
de alfabetização é uma questão que está em discussão a várias décadas. A preocupação em
ensinar a ler e fazer isto com eficiência leva profissionais e estudiosos a repensarem sobre
tal. As atividades lúdicas em conexão com as tecnologias digitais e socialização tem sido
uma das formas para alfabetizar de maneira dinâmica e com resultados satisfatórios. Partindo
dos princípios e concepções a respeito que exige um planejamento e preparação para poder

desenvolver a ação docente em relação aos processos que devem ser desenvolvidos.
O modo como o professor conduz o seu trabalho é crucial para que a criança
construa seu conhecimento em relação ao objeto escrito e adquira certas
habilidades que lhe permitirão o uso efetivo do ler e do escrever em diferentes
situações sociais. Conduzir o trabalho da alfabetização na perspectiva do
letramento, mais do que uma decisão individual é uma opção política, uma vez
que estamos inseridos num contexto social e cultural em que aprender a ler e
escrever é mais do que um simples domínio de uma tecnologia. São muitos
desafios a serem enfrentados no atual contexto educacional, em que muitos alunos
passam pela escola sem encontrar condições efetivas de se tornarem leitores e
produtores de textos competentes. Desse fato decorre a necessidade de haver um
diálogo continuo entre professores, pesquisadores e formadores de professores, na
busca por alternativas pedagógicas que possibilitem modificar este quadro.
(CASTANHEIRA; MACIEL; MARTINS,2008 p.31

De acordo com Scholze; Brancher; Nascimento (2007), o aprendizado é efetivado
nas ocasiões que a crianças estão em contato com seus brinquedos e a realidade em sua volta,
tendo troca de informações com outros colegas. Desta forma, no momento na qual está com
os demais alunos em sala, acontece uma reconstrução do seu cotidiano, onde ela irá
desenvolver os aspectos imaginativos, subjetivos e intelectuais.
Dentre as ferramentas que são conhecidas e escolhidas para as práticas pedagógicas,
podemos citar: os jogos, o brinquedo e as brincadeiras, atividades utilizando computadores
e atividades utilizando músicas com o intuito de harmonizar o ambiente. Kishimoto (1994)
explica que o contexto que envolve, o jogo, o brincar, o brinquedo e as brincadeiras
apresentam uma multiplicidade de significados e se interligam dentro do imaginário e mundo
infantil, sendo que são uma complementação um do outro e a forma como são manipulados
e usados vai definir a concepção a respeito deles.
É através do jogo, do brinquedo e das brincadeiras que a criança se desenvolve,
pois é estimulada a ter curiosidade, autoconfiança e autonomia, além de instigar a
linguagem, a concentração e atenção. As crianças, durante os jogos e/ou
brincadeiras são expostas a pensar, refletir, analisar, experimentar, criar, dominar
a angústia e ansiedade, além de conhecer o próprio corpo. Muitos professores e
profissionais da área da educação relatam que as crianças aprendem mais e de
forma mais rápida quando envolve jogos ou brincadeiras no processo educativo,
sendo este um fator bastante relevante para a atuação e planejamento das
atividades educacionais e que devem ser aderidos pela educação de forma geral.
Mas é necessário que o professor esteja atento para as competições nos jogos ou
nas brincadeiras observando o comportamento dos alunos para evitar o
individualismo, neste momento é necessária uma intervenção por parte do
educador, demonstrando que todos têm condições de vencer e que os jogos e as
brincadeiras são coletivos e democráticos. (BÖHM, 2017, p.6)

O processo de alfabetização dentro de seu contexto e por conta do processo
complexo, pode se mostrar como desafiador e com muitas singularidades. O docente por

conta de suas vivencias em sala de aula sempre está a busca de melhorar e refletir a respeito
de seu trabalho. Neste sentido, quando o atendimento é direcionado aos anos iniciais, as
estratégias pedagógicas devem ser utilizadas como forma de estimulo e instrumento
facilitador durante o processo de ensino de leitura e escrita.
Existem diferentes tipos de tarefas lúdicas e a escolha daquela que vem de
encontro às necessidades de cada aluno é de suma importância, visto que, cada
dificuldade apresentada demanda uma estratégia e um encaminhamento
específico. É fundamental conhecer os níveis de desenvolvimento, bem como os
estágios de aprendizagem que cada aluno se encontra, para então traçar
metodologias pertinentes que possam propiciar diferentes situações de ensino e de
aprendizagem. (SANTOS,2016, p.4)

Maciel (2006) aponta que a apropriação do sistema alfabético segue alguns passos, é
um sistema linear e o professor deve trabalhar de forma a abordar esta apropriação com uma
abordagem contextualizada e significativa.
A criança ao adentrar ao espaço escolar já é um falante nativo de sua língua e,
portanto, já domina certas artimanhas dela na modalidade oral. Consegue
compreender o funcionamento da dinâmica linguística em situações de uso e
interação. A modalidade escrita da língua nem sempre corresponde diretamente ao
conhecimento trazido pelo aluno que, em seu cotidiano, não faz uso da norma
padrão em situações interacionais, o que gera um descompasso e o surgimento das
dificuldades nessa modalidade (LEÃO,2015 p.649).

Atividades com recortes, dinâmicas de grupo, jogos com imagens, sons, adivinhação,
são muitas as possibilidades. Posteriormente serão descritos alguns exemplos que podem ser
usados com alunos dos anos iniciais e são ações que motivam e exploram a criatividade e
curiosidade.
A escolha de brincadeiras, pode partir de uma abordagem que seja direcionada do
plano de ação do professor, quais as necessidades de cada aluno e em qual nível de ensino
ele se encontra. Neste sentido existem brincadeiras que tem uma especificidade totalmente
direcionada para o ensino da leitura e escrita.
A aprendizagem lúdica como cita Rodrigues (2013) é o que deve ser o objetivo
principal do professor quando faz uso deste tipo de atividades e dinâmicas pois o brincar
pode trazer para a sala de aula a qualificação necessária para o aprendizado e propiciar
motivação para as descobertas em relação a leitura e a escrita.
Sendo assim, as atividades lúdicas proporcionam às crianças o desenvolvimento
motor, o da linguagem, da percepção, da representação, da memória, do equilíbrio
afetivo, da apropriação de signos sociais e das transformações significativas da
consciência infantil. Portanto, a presença do lúdico no desenvolvimento da criança
é de suma importância para o seu aprendizado. De forma significativa, torna as

aulas mais dinâmicas e atrativas, possibilitando à criança o desenvolvimento no
processo de ensino e de aprendizado preparando-a para a alfabetização (ARAÚJO
et al, 2018, p.6)

Portanto, buscar por atividades e ações voltadas ao lúdico, é uma forma de facilitação
para o processo alfabetizador pois adquirir leitura e escrita nos anos iniciais é a base para
uma educação escolar de sucesso, tendo em vista que a mediação e as estratégias docentes
são muito relevantes, pois o trabalho do alfabetizar é imprescindível para a formação dos
alunos inseridos nos primeiros anos do ensino fundamental.

4 Considerações Finais

Durante o processo de alfabetização e letramento o docente necessita de buscar por
recursos que favoreça suas atribuições e, neste sentido beneficie seu trabalho, enriquecendo
as aulas e estimulando a criança para o aprendizado. A ludicidade pode ter grande influência
sobre o desenvolvimento das crianças nos anos iniciais do ensino fundamental.
Em relação a tal complexidade e, em meio as tecnologias digitais como utilização de
recursos para o aprendizado as formas de brincar são diversas, estabelecendo interação,
brincando e jogando, a criança terá oportunidade de desenvolver capacidades indispensáveis
a sua atenção, afetividade e habilidades perceptuais psicomotoras abrangendo as relações
sociais.
Compreendendo que as atividades lúdicas, tecnologias digitais e socialização podem
contribuir de forma significativa durante a alfabetização e letramento, sendo desta forma um
fator de estímulo ao desenvolvimento da criança que passa por esta fase. Tais recursos
possuem variáveis que oferecem opções ao ensino, possibilitando experiências e vivências
mediante situações estratégicas do ponto de vista didático-pedagógico, desenvolvendo
habilidades e capacidades que estão relacionadas ao aprendizado da leitura e escrita.
Entretanto, entende-se que para que seja efetivado um ensino com qualidade, o uso
destes, devem ser realizados de modo estratégico por parte do educador, buscando por um
plano de ação que demonstre e incorpore os mesmos em junção com os conteúdos. Neste
sentido, quando a ludicidade em conjunto com as tecnologias digitais e socialização são
incorporados em relação a alfabetização e o letramento, o professor pode promover uma aula
dinâmica e diferenciada, despertando o interessante das crianças proporcionando
experiências, enriquecendo seu desenvolvimento cognitivo e intelectual contribuindo para a
sua formação integral.
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1Instituto

Resumo:
Por intermédio da pesquisa bibliográfica, o presente artigo buscou de forma simples e
singular explanar sobre o tema Educação Inclusiva e a presença dos alunos portadores do
Transtorno do Espectro Autista dentro da escola, perante o olhar psicopedagógico. Para
melhor compreender sobre este processo que encontra presente dentro do âmbito
educacional foi realizado uma retrospectiva ao princípio das descobertas sobre o transtorno,
onde inúmeros profissionais da área da saúde e educação buscaram com afinco desmitificar
muitas indagações sobre o tema e criando assim um caminho de diagnóstico e tratamento
para o mesmo. Mas, o objetivo primordial deste estudo foi além desta busca para
compreender sobre o transtorno, foi buscar demonstrar a importância da luta pela educação
inclusiva em nosso país, e da necessidade de um preparo por parte dos professores para
atuarem junto aos inúmeros e diferentes tipos de necessidades especiais que passaram a ser
parte do contexto escolar e, especificamente do Transtorno do Espectro Autista, pois é
necessário que o professor juntamente com especialistas na área entenda que suas
características os fazem diferentes e com suas particularidades, demandando formas
diferenciadas de trabalho.
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Autismo. Papel do Professor. Psicopedagogia.

1 Introdução
A introdução deve conter uma explicação sobre o tema abordado no trabalho,
situando sua relevância e hipóteses que levaram a essa produção. Também são descritos
neste item os objetivos, que devem expor de forma clara o que almejava a pesquisa. A
Educação Inclusiva tem como marco inicial no Brasil, a década de 90, após cobranças
realizadas a nível mundial, para um olhar mais aguçado as pessoas portadoras de
necessidades especiais. Logo após a Conferência realizada na Espanha, muitos documentos
com base legais foram criados para amparar os mesmos e dentre este foi a reformulação da

lei educacional que deu destaque para a Educação Inclusiva e consequentemente uma
abertura ocorreu para a inserção das pessoas portadoras de necessidades especiais dentro da
escola.
Toda criança tem direito fundamental a educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir
e manter o nível adequado de aprendizagem” e “toda criança possui características,
interesses, habilidades e necessidades de aprendizagens que são únicas. Qualquer pessoa
portadora de deficiência tem o direito de expressar seus desejos com relação à sua educação,
tanto quanto estes possam ser realizados. Pais possuem o direito inerente de serem
consultados sobre a forma de educação mais apropriada às necessidades, circunstâncias e
aspirações de suas crianças. (MEC/SEESP 2006, p 33).

Os mais diversos tipos de necessidades especiais passaram a enquadrar o contexto
educacional, e dentre estes o Transtorno do Espectro Autista, que passou por diversas
definições até assim ficar conhecido, e que cabe um cuidado peculiar por parte de pais,
professores, pediatras, psicopedagogos e psicólogos para ser detectado, pois ainda que esteja
firmado o diagnóstico nos dias atuais encima de uma díade que enquadra da seguinte forma:
déficit na comunicação e interação social; padrão de comportamentos, interesses e atividades
restritos e repetitivos, o mesmo devido as suas particularidades pode passar despercebido
por certo tempo e consequentemente tardando um tratamento especifico.
O Transtorno do Espectro Autista, nos dias contemporâneos tem crescido de forma
significativa, frente aos estudos que aprimoram cada vez mais por um diagnóstico precoce e
por isto o número de alunos tem crescido de forma significativa dentro das escolas, por isto
surgiu a questão que fundamentou esta busca bibliográfica: Qual papel desempenhado pelos
professores e especialistas na área frente a este aumento significativo de alunos portadores
do Autismo, frente a Educação Inclusiva?
O objetivo geral deste foi compreender todo este processo de inclusão escolar,
perante o olhar psicopedagógico assim como os profissionais da educação estão preparando
para receber estes alunos, de forma que ocorra sua permanência dentro do contexto escolar
e também progresso educativo para os mesmos. Tendo em vista que a luta pela solidificação
da educação Inclusiva ainda perpetua, devido diversos enfrentamentos para sua total
inserção, inclusive um despreparo por parte de professores que privam em buscar
aperfeiçoamento para atuarem frente ao processo inclusivo.
Beauclair (2013, p 01) em seu artigo sobre Psicopedagogia, afirma que: Na realidade,
a Psicopedagogia é um campo do conhecimento que se propõe a integrar, de modo coerente,
conhecimentos e princípios de diferentes Ciências Humanas com a meta de adquirir uma
ampla compreensão sobre os variados processos inerentes ao aprender humano. Enquanto
área de conhecimento multidisciplinar, interessa a Psicopedagogia compreender como

ocorre os processos de aprendizagem e entender as possíveis dificuldades situadas neste
movimento.
Para crianças com necessidades educacionais especiais uma rede contínua de apoio deveria
ser providenciada, com variação desde a ajuda mínima na classe regular até programas
adicionais de apoio à aprendizagem dentro da escola e expandindo, conforme necessário, à
provisão de assistência dada por professores especializados e pessoal de apoio externo.
(MEC/SEESP 2006, p.335).

O presente estudo justificou pela observação dentro das escolas das dificuldades
enfrentadas por algumas instituições para atender a demanda de alunos, tendo em vista uma
análise psicopedagogia sobre o despreparo de alguns professores e demais profissionais para
atender a clientela proposta pela educação Inclusiva.
E buscando resposta para a questão levantada em paralelo a justificativa apresentada
percorreu o caminho de estudos em artigos, monografias, livros, periódicos, entrevistas,
blogs, conversas de especialistas para compreender o assunto, já que não é assunto muito
comentado, tendo em vista alguns tabus da própria sociedade de cultura excludente. A
pesquisa bibliográfica contempla uma das principais fontes de desenvolvimento de estudos
científicos, portanto a mesma buscou fundamentar em: Mello (2002) Klin (2006) Januzzi
(2004) Mazzotta (1996) Pina (2017) entre outros com a intenção de responder a problemática
levantada.

2 Metodologia
A Educação Inclusiva é um tema debatido a vários anos, mas há um logo caminho a
percorrer, frente a cultura excludente que insiste em pairar sobre a sociedade brasileira, que
paulatinamente tem deixado para trás muitos estigmas e contribuído para o sucesso de
inclusão, não somente no âmbito escolar pois, para que isto ocorra dentro da escola deve
ocorrer todo um envolvimento da sociedade.
Antes mesmo do processo inclusivo permear a nossa sociedade, e também a escola,
houve um projeto de ofertar aos portadores de necessidades especiais, um lugar na sociedade,
já que antes muitos eram escondidos, como se fossem de outro mundo, foi o processo
lançado no Brasil por entidades particulares, num período compreendido entre 1854 a 1956,
quando surgiram pessoas com intuito de além do acompanhamento médico, propôs ofertar
um serviço pedagógico e psicopedagógico.

De acordo com Gonçalves (2002, p.42) “as relações com o conhecimento, a
vinculação com a aprendizagem, as significações contidas no ato de aprender, são estudados
pela Psicopedagogia a fim de que possa contribuir para a análise e reformulação de práticas
educativas e para a ressignificação de atitudes subjetivas”.
O estudo psicopedagógico conclui sua finalidade quando, desenvolve o
entendimento perante as particularidades e necessidades de aprendizado de distinto aluno,
abrindo as portas e conscientizando sobre tal entendimento de tal situação, de modo, que a
escola disponibilize meios viáveis para obter uma evolução positiva na aprendizagem do
aluno em questão. Deve-se para isso observar de modo analítico o Projeto PolíticoPedagógico, principalmente sobre as propostas de ensino com foco sobre o que é essencial,
importante e significativo na aprendizagem. Deste modo, a intervenção psicopedagógica
permite ser um instrumento poderoso na intervenção da aprendizagem.
Cabe ao psicopedagogo perceber eventuais perturbações no processo aprendizagem,
participar da dinâmica da comunidade educativa, favorecendo a integração, promovendo
orientações metodológicas de acordo com as características e particularidades dos indivíduos
do grupo, realizando processos de orientação. Já que no caráter assistencial, o psicopedagogo
participa de equipes responsáveis pela elaboração de planos e projetos no contexto
teórico/prático das políticas educacionais, fazendo com que os professores, diretores e
coordenadores possam repensar o papel da escola frente a sua docência e às necessidades
individuais de aprendizagem da criança ou, da própria ensinagem. Bossa (1994, p 23).

O motivo principal de elas estarem na escola é que lá vão encontrar um espaço genuinamente
democrático, onde partilham o conhecimento e a experiência com o diferente, tenha ele a estatura, a
cor, os cabelos, o corpo e o pensamento que tiver. Por isso quem vive a inclusão sabe que está
participando de algo revolucionário. (CAVALCANTE, 2005, p. 40).

Uma das primeiras instituições com cunho pedagógico no Brasil desponta com
algumas ações tomadas no Brasil- Império, a fundação do Instituto dos Meninos Cegos no
Rio de Janeiro em 1854, foi uma ação de D. Pedro II, influenciado por Couto Ferraz, que
trouxe ao conhecimento o trabalho desempenhado por José Álvares de Azevedo, um cego
que havia se especializado fora do Brasil e ao retornar tinha obtido sucesso no ensino da
filha do médico da família imperial, que também possuía a mesma deficiência. (LEMOS,
2003).
Em 1857, também influenciado por experiências educacionais de fora, o Marquês de
Abrantes, traz ao conhecimento do imperador a história de sucesso de um professor francês

surdo, Ernesto Hüet, que estava no Brasil, e possuía interesses fortes de educar pessoas com
esta deficiência, sendo assim após um período de experiência, foi criado o Instituto Imperial
dos Surdos-Mudos, no Rio de Janeiro. (JANUZZI, 2004).
Este movimento desencadeando em atendimento especial, aos portadores de
necessidades especiais, de cunho pedagógico em conjunto com a medicina, ocorreu de forma
bem restrita, pois em comparação ao número de pessoas portadoras de alguma deficiência
física, apenas os com deficiência visual e surda-muda, foram lembrados e, em número bem
restrito. Em 1953, em Minas Gerais, outras pessoas foram lembradas e passaram a ser
inclusas neste atendimento pedagógico e psicológico, por intermédio da Fundação
Pestalozzi, que passou atender pessoas com transtornos mentais e auditivos. (JANUZZI,
1992).
E este envolvimento educativo, fez com que a criação de novas entidades
filantrópicas afastasse um pouco a deficiência da área medicinal e aproximasse a mesma de
um cunho mais educativo pedagógico. Após um aumento significativo de instituições deste
caráter, começou uma pressão por parte das mesmas ao Governo, para que o mesmo
assumisse responsabilidade com este setor, mas a princípio limitou-se ao apoio por
intermédio de campanhas voltadas a Educação Especial. (MAZZOTTA, 1996).
De acordo com Miranda (2003) em meio a estas reivindicações nasceu a primeira lei
voltada para educação brasileira a LDB 4.204/61, em que o Governo destina dois do seu
artigo para a Educação Especial, dando apoio as entidades que realizavam o trabalho de
cunho pedagógico, por intermédio de empréstimos e bolsas estudantis.
Mas, foi na década de 90, após uma conferência realizada na Espanha, que muitos
países inclusive o Brasil foi levado a criar políticas educacionais e públicas voltadas a este
público. Com um cenário voltado para o processo de inclusão e, em meio as cobranças
efetivadas, a nova lei educacional que já estava em processo de debates para reformulação,
dedica o capítulo V, da nova LDB 9.394/96, para a Educação Especial, dando um passo para
uma educação igualitária.
Com esta obrigação em mãos, as escolas passam por um período de transformação e
adaptação, período este que ainda encontra em processo de solidificação a nível nacional,
pois ainda que muitas escolas tenham aderido de forma fantástica a ideia, outra ainda não
conseguiram sair do papel as ideias inclusivas, frente a inúmeros obstáculos que são
enfrentados para sua implantação.

Afinal, uma escola de cunho inclusivo, deve além das mudanças arquitetônicas, deve
transpor a mudança cultural e preparação profissional para atender as demandas, deve ter
um projeto pedagógico, modificado de forma que todos que estejam engajados dentro desta
escola, participem efetivamente para sua solidificação.
As escolas enfrentam um grande desafio: lidar com as dificuldades de aprendizagem
e ao mesmo tempo traçar uma proposta de intervenção capaz de contribuir para a superação
dos problemas de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, defende-se a importância do
Psicopedagogo Institucional, como um profissional qualificado, que se baseia
principalmente na observação e análise profunda de uma situação concreta, no sentido de
não apenas identificar possíveis perturbações no processo de aprendizagem, mas para
promover orientações didático-metodológicas no espaço escolar de acordo com as
características dos indivíduos e grupos.
O Autismo é um transtorno que integra o quadro de Transtorno do Espectro Autista
(TEA) sendo uma decorrência de algumas perturbações do desenvolvimento neurológico.
Sendo as mesmas mais predominantes no universo masculino, de acordo com Zanon et.al.
(2014) citando Fombonne (2009) que revela que a incidência é quatro vezes maior em
meninos do que em meninas e, as variações são bem diversificadas ao ponto de passarem
despercebidas para alguns pais.
A análise psicopedagógica sobre o indivíduo Espectro Autista procura compreender
suas características para que uma intervenção, seja desenvolvida. Segundo Brandizzi (2009)
a intervenção deve ser contínua, isto é, no decorrer do processo de escolarização as
características precisam ser reavaliadas com constância, de modo que o aprendiz seja
avaliado por uma equipe multidisciplinar, tais como psicopedagogo, psiquiatra, professores,
terapeutas e demais envolvidos com o desenvolvimento educacional destes aprendizes.
O termo “Autismo” de acordo com Kenyon et.al, (2002) foi descrito pela primeira
vez em 1906, pelo psiquiatra suíço Plouller, ao descrever crianças com algum tipo de
demência infantil. Mas, em 1912, médico suíço Eugen Bleuler, ao desenvolver seus estudos
nesta área, vai classificar crianças com os mesmos sintomas descritos por Plouller, com os
sintomas de autismo, como perda do contato com a realidade, frente a dificuldade de
comunicação.
Na década de 80, o Autismo passou a ser reconhecido como uma doença mental, pela
Associação Americana de Psiquiatria – AAP, classificando o mesmo como Transtorno
Global do Desenvolvimento Humano. (BOSSA, 2002). Em 1994, o Autismo recebe uma

nova denominação, pois passa a ser classificado como TEA – Transtorno do Espectro
Autista, onde dentro deste estão encaixadas as diferentes síndromes que afetavam o
desenvolvimento neurológico. Quase vinte anos depois, novas modificações são
introduzidas e o Autismo passa a receber divisão, quanto aos sintomas apresentados, e agora
é classificado por níveis: leve, moderado e severo. (FERNANDES et.al. 2004).
O Autismo severo, é um diagnóstico repassado as pessoas que não falam, não
respondem e não interagem, ou seja, vivem em seu “mundo” particular. De acordo com
Bruna (2014) os portadores deste nível do Autismo, preferem uma vida isolada, dificilmente
aprendem a falar, e quando aprendem pouco a usa, são atípicos a contato visual, não
retribuem sorrisos, gostam de gestos e movimentos repetitivos e sem nexos e ainda
apresentam uma importante deficiência mental.
As características do Autismo Severo são: déficits graves nas habilidades de
comunicação social verbal e não verbal apresentando falas inteligíveis ou de
poucas palavras. Limitação em iniciar interações sociais, quando o fazem de
maneira pouco adequada com objetivo de satisfazer suas necessidades. Pouca
resposta a interações sociais de outros, se comportando mediante as abordagens
sociais diretas. Inflexibilidade de comportamentos, apresentando grande
dificuldade em lidar com mudanças. Comportamentos restritos e repetitivos a
certas atividades ou ações de interesse. (PINA, 2017).

Segundo Pina (2017) o Autismo moderado, engloba as pessoas que apresentam
características tais: falam, mas não se comunicam, pois não utilizam a fala com esta
finalidade, não respondem a serem interrogados, pois ainda que de uma forma moderada,
preferem viver em seu “mundo”, por isto não estabelecem ligação com o ambiente em que
estão.
Um dos níveis mais difíceis de detectar a síndrome é o nível leve, pois em todos os
níveis, ocorrem primeiramente, observações de pais, professores, psicólogos, que após
cruzarem dados de relatórios, faz um levantamento e enquadram o indivíduo em um
determinado nível e, no caso do leve, muitas vezes as características procuradas, passam
quase que imperceptível, e com isto pode gerar dificuldade de diagnóstico e de
acompanhamento (MELLO, 2000). Segundo Camargo et.al (2005) quando o nível e mais
elevado é mais fácil de ser detectado.
Compreender estes sinais é um fator importante ao professor, e especialistas na área,
tendo em vista que muitos pais não conseguem detectar dentro de casa muitos dos sintomas
que foram descritos acima, por diversos fatores, desde dedicação elevada ao trabalho, ou
falta de instrução sobre determinados tipos de transtornos que podem afetar as crianças e
adultos em geral, portanto, é necessário um preparo por parte do professor, para atender esta

demanda dentro do contexto educacional, que passou atender a todos incluindo em turmas
sem serem diferenciadas, pois, este é o princípio da educação inclusiva.
É provável que o professor perceba que a criança tem necessidades educacionais
especiais antes mesmo dos seus pais ou do próprio pediatra, mas também é comum
que o professor se sinta inseguro de comentar isso com alguém, até mesmo pelo
próprio fato de que ninguém, nem mesmo o médico, tenha sequer pensado nessa
hipótese anteriormente (BRASIL, 2003, p.14).

O professor dentro de uma escola constitui como peça fundamental em todo aspecto
que ocorra dentro do contexto escolar, e no processo inclusivo, o mesmo também não perde
sua função, pois por seu intermédio a cultura excludente que insiste em perpetuar pode
paulatinamente ser destituída por sua visão inclusiva, o professor possui um “poder” de
modificar a mentalidade de seus alunos de forma surpreendente.
O professor que atua no processo da inclusão escolar deve ter em mente que um dos
primeiros passos a ser trabalhado por ele deve ser a aceitação dos alunos portadores de
alguma necessidade especial no âmbito escolar, para assim partir para um processo de
socialização do mesmo com os demais.
Crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista possui dificuldades de
socialização, tendo em vista esta limitação, cabe ao professor preparar de forma adequada,
buscando conhecimento sobre as necessidades a serem trabalhadas onde e de que forma
atuar, para poder atender a todos em um nível de igualdade, pois a partir do momento que a
política inclusiva foi sendo estruturada no País, não basta apenas que estes alunos sejam
matriculados mas, deve ocorrer uma luta por parte principalmente dos profissionais da
educação por sua permanência dentro do contexto escolar.
Aos professores que atuam com alunos que enquadram dentro do Transtorno do
Espectro Autista cabem o cuidado de não isolar estes alunos, pois devido as características
pertinente ao transtorno, são tendenciosos a isolar em seu mundo próprio. Por isto que Ami
Klin (2006) propõe que dentro do contexto educacional o professor deve estar atento a cada
característica que define os níveis do transtorno e se possível, trabalhar dentro de cada nível,
pois em cada um deles será necessário um tipo de intervenção pedagógica. E isto vai de
encontro com o pensamento em que o professor deve estar sempre atento para alguns pontos
como, que a aluno que possua o transtorno:

1. Sente o mais próximo possível do professor.
2. Seja requisitado como ajudante do professor algumas vezes.

3. Use agendas e calendários, listas e tarefas e listas de verificação.
4. Seja ajudado para poder trabalhar e concentrar-se por períodos cada vez mais
longos.
5. Seja estimulado a trabalhar em grupo e a aprender a esperar sua vez.
6. Aprenda a pedir ajuda.
7. Tenha apoio durante o recreio onde, por exemplo, poderá dedicar-se a seus
assuntos de interesse, pois caso contrário poderá vagar dedicar-se algum assunto
inusitado ou ser alvo de brincadeiras dos colegas.
8. Seja elogiado sempre que for bem-sucedido. (MELLO, 2004, p. 30)

Além da socialização, o professor deve estar ciente que em cada nível do transtorno
o mesmo deverá recorrer a diferentes técnicas metodológicas para trabalhar o processo de
aprendizagem dos alunos autistas, pois devido as suas particularidades, cada um possui um
nível de desenvolvimento.
E por fim, o professor que atua dentro desta área, deve acima de todas as características
necessária a um profissional que exerce seu papel com eficiência, deve ter em mente que sua
prática pedagógica deverá estar permeada de humanização em suas relações, possuindo amor
e dedicação pelo trabalho desempenhado.
.

3 Resultados e Discussão
Atualmente, observa-se uma necessidade mais ampla e de aprofundamento das
questões teóricas e metodológicas que fundamentam a prática psicopedagógica em relação
de como ocorre o processo de aprendizagem (RUBINSTEIN, 1987). Pode-se concluir que,
a Educação Inclusiva em todos os aspectos ainda precisa da solidificação de diversos pontos
a fim de que a sua plenitude seja alcançada dentro do contexto escolar.
Atuar como profissional dentro da perspectiva de uma Educação Inclusiva requer um
preparo profissional, além de amor e dedicação, pois, o entendimento das mais variadas
síndromes e transtornos que permeia a sociedade em geral tem crescido significativamente
e, a partir da idealização de uma escola inclusiva cabe aos educadores um preparo especifico
em buscar atender todos que adentrarem ao âmbito escolar.
É somente entendendo as causas das dificuldades e seu significado para o sujeito,
para a família e a escola que se pode chegar a um diagnóstico preciso e organizar uma ação
psicopedagógica eficiente (KIGUEL, 1987).
O Transtorno do Espectro Autista como já descrito, pode ser confundido e mal
compreendido por muitos profissionais da educação e, este fator deve ser minimizado ao

máximo dentro da escola, por isto que recai aos profissionais da educação uma preparação
em entender, se não for possível uma preparação especifica, atentar para os sinais e ações
diferenciadas de cada aluno e, buscar ajuda por intermédio de leituras, apoio dos
psicopedagogos, para orientar os pais na busca de ajuda extraescolar.
Certo que nem estes devem estar excluídos do contexto escolar, nem os demais
portadores de outras necessidades, cabendo, um preparo por parte do educador em auxiliar
os mesmos a terem uma vida como os demais, pois dentro de um contexto de anormalidade,
todos os seres humanos possuem a suas, devendo, portanto, ser respeitadas e trabalhadas
igualmente.

4 Considerações Finais
As intervenções, indagações, hipóteses, tanto quanto as colaborações expostas no
intuito de contextualização perante a psicopedagogia permitem serem sintetizadas pelas
palavras de Lino de Macedo (1992, p.08), “psicopedagogia é uma (nova) área de atuação
profissional, que tem (ou busca) uma identidade e que requer uma formação de nível
interdisciplinar, como já sugerido no termo psicopedagogia”.
Concluindo que a luta deve continuar, e o preparo por parte dos professores deve ser
mais constante, de forma que possam atuar de forma profissional com eficácia, tendo em
vista que entre os entraves apresentado para uma solidificação da educação inclusiva o
despreparo profissional vem sendo apresentado, como um dos pontos principais.
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Resumo:
Este trabalho trata de um relato das experiências vivenciadas durante a participação nas
atividades do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/2020),
subprojeto Pedagogia-Alfabetização do IF Goiano - Campus Morrinhos. O objetivo neste texto,
é descrever e discutir as práticas pedagógicas experimentadas durante a pandemia da Covid 19,
na Escola Municipal Mary do Carmo, e propor melhorias da qualidade da aprendizagem na
modalidade ensino remoto, tornando o processo educacional mais significativo e eficiente,
tendo em vista as dificuldades de adaptação da escola com o uso das Tecnologias Digitais da
Informação e Comunicação (TDICs). Para tanto, nos pautamos na proposta da sala de aula
invertida, partindo das ideias do teórico Schneiders (2018).
Palavras-chave: Sala de aula invertida. Pandemia. Alfabetização. TDICs.
1 Introdução
A Escola Municipal (EM) Mary do Carmo, escola-campo do PIBID/2020 vinculada ao
subprojeto Pedagogia-Alfabetização do IF Goiano-Campus Morrinhos, tem enfrentado
dificuldades para estabelecer meios eficazes de ensino, desde a suspensão das aulas presenciais,
provocada pela pandemia da Covid-19, estabelecida pela Resolução CEE/CP nº 02/2020, de 17
de março de 2020, que definiu o regime especial de aulas não presenciais (REANP).
Consideramos ser essa uma realidade nacional, visto que muitas escolas de educação básica,
em especial nos anos iniciais de escolarização, mantém o modelo tradicional de educação.
Nessa perspectiva, as formas de ensinar focalizam as metodologias passivas, ou seja, o foco
recai no ensino, priorizando as aulas expositivas.
Com a suspensão das aulas presenciais, esse modelo se torna ineficaz, tendo em vista
os atuais desafios impostos pelo ensino remoto. Desafios estes que envolvem o acesso, a
1

compreensão e o uso, por parte de professores, estudantes e/ou familiares, das Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), aqui entendidas como um conjunto de
produtos e processos que englobam desde os computadores, notebooks, tablets, smartphones,
softwares, aplicativos de mensagem instantânea, plataformas de videoconferências, redes
sociais e conectividade com a rede de internet. Com a pandemia da Covid 19 e a necessidade
de dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem, os desafios tanto para os professores
quanto para os estudantes, em relação ao uso das TDICs, vieram à tona. As desigualdades
sociais ficaram mais evidentes quando vivenciamos situações em que o estudante deixa de
participar das atividades, porque sua realidade econômica não permite o acesso à internet e/ou
à aquisição de um equipamento adequado para tal.
Durante a nossa participação nas atividades desenvolvidas na escola-campo,
percebemos que a pandemia obrigou os professores a se atualizarem no que diz respeito ao uso
das TDICs, o que julgamos ser uma contribuição no processo de adaptação da escola ao uso
das ferramentas digitais nos processos educacionais. É importante destacar que as TDICs têm
sido aliadas importantes no planejamento pedagógico da escola-campo, e é nessa perspectiva
que objetivamos discutir o uso das tecnologias no ensino baseado na proposta da sala de aula
invertida.
De acordo com Schneiders (2018), a sala de aula invertida é um método de ensino
baseado na inversão do que ocorre no modelo de ensino tradicional. Nessa proposta os
processos se invertem, o papel do professor inicia-se no fornecimento antecipado do material
de estudo para os estudantes, que teriam uma prévia do assunto a ser discutido em sala de aula.
O momento do encontro entre estudantes e professor seria para ajudá-los a assimilarem os
conteúdos de forma ativa, construtiva e participativa.

2 Metodologia
A discussão relatada neste texto trata-se de uma pesquisa qualitativa e explanatória, que
foi possibilitada pela observação participante realizada entre os meses de outubro de 2020 a
fevereiro de 2021. A recolha dos dados apresentados foi realizada por meio de registro em
diário de campo e de aplicação de um questionário para os familiares dos estudantes da préescola ao 5º ano da EM Mary do Carmo, via aplicativo de mensagem instantânea.
A EM Mary do Carmo oferta o ensino de Educação Infantil e das séries iniciais do
Ensino Fundamental - do 1° ao 5° ano. Desde o início do ano de 2020, devido a Pandemia da
Covid-19, a instituição vem adotando a prática de ensino remoto.
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Acompanhamos o trabalho da professora que leciona em uma turma do 2º ano, esta faz
seus planejamentos tendo como modelo a listagem de atividades, ação orientada pela equipe
pedagógica da escola e recomendada pela Secretaria Municipal de Educação, que objetiva
reforçar conteúdos de português e matemática, até que as aulas presenciais retornem. Sobre
esse modelo de planejamento – a listagem de atividades - praticado pelo sistema educacional
no qual a escola está submetida, diz Ostetto (2012):
[...] esse tipo de planejamento é rudimentar, pois não vem embasado em
qualquer princípio educativo explícito. O que o define é a necessidade de
ocupar as crianças durante o tempo em que permanecem na instituição. Nesse
sentido, quase não pode ser classificado como planejamento, uma vez que a
intencionalidade do educador não está marcadamente definida considerando
princípios educativos [...]. (p. 180)

Os pais dos alunos buscam as atividades impressas na escola, uma vez por semana, e
os estudantes devem realizar o que é proposto com base em videoaulas produzidos pela
professora e compartilhados por meio de aplicativo de mensagem instantânea, os estudantes
devem fazer as atividades sozinhos, ou com ajuda dos pais e/ou familiares próximos. É,
basicamente, a transposição de uma aula expositiva, pois não há interação entre os envolvidos,
uma vez que a atividade é assíncrona, como nas propostas de ensino na perspectiva da educação
tradicional. Sobre isso, Schneiders (2018) ressalta que:
[...]. Como resultado percebe-se, por um lado, o professor como figura central
em sala de aula, preocupado em transmitir os seus conhecimentos aos
estudantes que, por sua vez, permanecem sentados passivamente recebendo
grandes quantidades de informações que normalmente não compreendem. Por
outro lado, o professor desconsidera que essa pode ser a primeira vez que esses
estudantes se deparam com tal assunto. (p. 6)

Na proposta da sala de aula invertida que propomos como possibilidade à melhoria do
processo ensino-aprendizagem, no contexto do ensino remoto, de acordo com Schneiders
(2018), entendemos que o percurso educativo pode se dar da seguinte forma: 1º O professor
disponibiliza previamente o material de estudo para os estudantes; 2 º Em casa os estudantes
analisam o material; 3º O professor antes de produzir a sua videoaula elabora e envia uma
atividade diagnóstica utilizando algum recurso digital, para identificar os conhecimentos
prévios dos estudantes e suas dificuldades referente ao conteúdo enviado; 4º Com o diagnóstico
em mãos o professor elabora seu planejamento de videoaula e/ou de encontro síncrono; 5º
Conhecendo previamente as dificuldades dos estudantes o professor tem mais chances de
auxiliá-los na assimilação dos conteúdos e na construção de novos conhecimentos; 6º O
professor recebe as atividades realizadas e é capaz de observar se houve, de fato, aprendizagem

3

e dá o feedback aos estudantes. Em relação a sala de aula invertida, Schneiders (2018) destaca
que:
[...]. Nessa abordagem, tanto o professor quanto o estudante devem mudar de
postura. O estudante deixa de ser um expectador e passa a atuar ativamente,
tornando-se o protagonista do seu aprendizado. Já o professor sai do palco,
deixa de atuar como palestrante e se posiciona próximo ao aluno, auxiliandoo no processo de aprendizagem, assumindo uma postura de orientador e tutor.
(p. 7 - 8)

Desta forma, acreditamos que a proposta da sala de aula invertida pode auxiliar a escola
na adoção de metodologias de ensino mais ativas e significativas para o aprendizado de seus
alunos durante a pandemia.
3 Resultados e Discussão
Para dar início ao planejamento de uma proposta de sala de aula invertida em turmas do
2º ano, na modalidade ensino remoto, consideramos a necessidade de conhecer o perfil dos
estudantes matriculados na escola-campo EM Mary do Carmo, e qual a expectativa das famílias
em relação ao ensino durante a pandemia. Para isso, construímos um questionário eletrônico
utilizando os recursos da plataforma Formulários Google, contendo 14 questões, e
encaminhamos via aplicativo de mensagem instantânea aos familiares. De 304 alunos
matriculados, obtivemos 113 respostas, o que equivale a 37,17 % do total de estudantes no ano
de 2021. Julgamos a relevância das questões propostas, tendo em vista que muitos alunos, em
especial das turmas de Pré-escola, 1º e 2º anos, desde que ingressaram na escola não chegaram
a conhecer o espaço escolar, bem como seus professores, devido a pandemia.
Neste texto, abordaremos apenas uma questão, cujas respostas nos chamou a atenção,
conforme apresentada no gráfico 1:

Gráfico 1. Questão 10. Fonte: Questionário elaborado pelos bolsistas
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Em contradição com o que estávamos idealizando, 59,3% dos respondentes, concordam
com a necessidade de aumentar a frequência de encontros síncronos, ou seja, querem aula online. Isso sinaliza para algumas questões: a) de que em casa a assimilação dos conteúdos é difícil
para a criança em processo de alfabetização e a mediação do professor é fundamental; b) sugere
a preocupação dos pais com a aprendizagem dos seus filhos; c) sugere que os pais querem
melhoria na qualidade de oferta do ensino. Isso requer a urgência em à escola refletir sobre suas
práticas e propor outras formas de atender as demandas atuais, fazendo uso de novos recursos.
O uso das TDICs na escola é um desafio que se estende desde muito tempo no Brasil. Embora
a “informática, multimídia, telecomunicações, bancos de dados, vídeos e outros tantos
elementos se generalizam rapidamente. [...] Os custos destes instrumentos estão baixando
vertiginosamente” (DOWBOR 2001, apud LEME, 2018, p. 43), o que indica a democratização
do acesso e do conhecimento dessas ferramentas, mas isso não isenta a obrigação política de
propor ações afirmativas capazes de auxiliar e promover o acesso aos indivíduos em condições
desfavorecidas.
4 Considerações Finais
A experiência de participar do PIBID, subprojeto Pedagogia-Alfabetização, na EM
Mary do Carmo, ampliou nossa percepção e questionamentos a respeito das práticas escolares
durante o contexto da pandemia da Covid-19, o que nos fez levantar alternativas que possam,
de alguma forma, ajudar a escola em seu planejamento de ensino-aprendizagem. A proposta da
sala de aula invertida encontra desafios, mas levanta muitas possibilidades. Acreditamos que o
uso correto das ferramentas digitais e a busca contínua de capacitação dos professores e dos
direitos dos sujeitos envolvidos no processo educacional - professores, estudantes e famílias, às
TDICs, pode ser um meio facilitador da aprendizagem no contexto atual.
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Resumo:
Este trabalho nos conscientiza do reflexo do ensino remoto aplicado ao PIBID (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). Tratando das experiências vivenciadas
durante um ano de ensino remoto, seus desafios e adaptações no processo de ensino
aprendizagem nas Instituições de Ensino Superior no corpo docente e acadêmico.
Ressignificando os meios de interação e prática no processo de ensino e construção do
conhecimento, buscando metodologias alternativas que contribuam para uma educação
pública, gratuita de qualidade e inclusiva no contexto da desigualdade cultural, social e
econômica. Assim buscando todas a formas alternativas possíveis de ensino, para solucionar
as dificuldades no ensino remoto. Usando como principal fonte de pesquisa, as reflexões dos
integrantes do PIBID.
Palavras-chave: Ensino remoto. Desafios. Formação. Adaptações. Ressignificar.

1 Introdução

A abertura de programas institucionais voltados a aplicação de formas práticas de
ensino ao licenciando é, um dos principais meios do contato com a realidade do professor,
mesmo antes do estágio curricular. Como uma das possibilidades dessa interação com a
prática docente, está o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o
qual tem como objetivo preparar o acadêmico para sua atuação como profissional no meio

docente. De maneira mais geral, o programa tem objetivo principal realizar o vínculo entre
os futuros professores e as salas de aula da rede pública, mostrando a realidade a qual vamos
encontrar, agindo assim o PIBID faz uma articulação dos acadêmicos das licenciaturas com
a sala de aula antes mesmo do próprio estágio, uma forma de incentivar a carreira do
magistério, que tem se mostrado precária em relação a falta de professores.

O primeiro contato do licenciando com sua futura realidade, onde poderá, não só
aprender novas metodologias, como testá-las e discuti-las com seus supervisores, e seu
grupo, assim criando uma base muito maior para sua prática. O saber é algo social, é
modificado, agregado, construído e adaptado, respeitando as fases que nos encontramos. O
saber dos professores caminha nesse mesmo sentido. Não é algo isolado, não se faz sozinho.
Essa construção do saber caminha ao encontro com o que se quer ensinar. (TARDIF,2002).

Contudo diante do cenário em que nos encontramos, com o avanço da pandemia do
Covid-19, no qual o ensino passou do seu convencional presencial, para um meio remoto,
usando de plataformas digitais, tivemos uma grande gama de adaptações por meio dos
professores. Como aponta Oliveira (2020), há um conjunto de fatores a serem observados,
como as desigualdades culturais ao considerar o computador e outras ferramentas de ensino
a distância. Dessa forma as discussões nos levam a inúmeras reflexões do que estamos
passando neste momento de pandemia, um ponto relevante é a desigualdade social, a
dificuldade de acesso à informação e tecnologia existem muito frequente, uma preocupação
e tanto, pois a mesma tem sido uma ferramenta de grande relevância na construção da
aprendizagem nesse momento e ainda muitos alunos que não tem acesso. Todos esses fatores
nos levam a pensar muito na nossa pratica metodológica na sala de aula. A pandemia se
tornou um desafio a nível global, abordagens de professores, pais e alunos foram adaptadas,
buscando sempre a inovação por estratégias e metodologias aqueles alunos com e sem acesso
a tecnologias.

Nesse contexto, esse trabalho visa expor os meios aplicados para contornar o ensino
remoto, de maneira a buscar formas de aplicação do ensino, respeitando o distanciamento,
com ferramentas que possam ser utilizadas pelos docentes, no Programa. Com isso o objetivo
geral desse trabalho é relatar experiências vivenciadas, como formações aplicadas para o

aprofundamento no uso de novas metodologias de ensino, alternativas de avaliações e
acompanhamento do aluno, sempre voltadas a produção de materiais adaptados ao ensino
remoto. Assim como pesquisas realizadas na abordagem de temas, realidades sociais e os
efeitos do ensino remoto na condução do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha/
Campus São Vicente do Sul, seus desafios, adaptações e ressignificação.

2 Metodologia
O presente trabalho está embasado em uma pesquisa descritiva, através das
experiências vivenciadas durante o período de abertura dos programas até o presente
momento (outubro de 2020 à maio de 2021), visando refletir sobre as metodologias usadas
para a realização do mesmo.
De maneira qualitativa, veremos os impactos do ensino remoto nas atribuições do
programa, uma vez que o “contato” com os alunos e as escolas, está inteiramente voltada ao
ensino remoto.
Para que se torne possível a realização dos programas institucionais, sobretudo o
PIBID, foram necessárias diversas adaptações na sua aplicação, entre elas está a realidade
dos alunos aos quais devemos criar metodologias de ensino. Pensando nisso houve a
proposta de formações com professores que, por sua vez, estão mais familiarizados com as
plataformas digitais, e seu meio de ensino. Como ponto de partida para essa adaptação
tivemos inúmeras palestras e socializações, voltadas as mais diversas áreas do ensino, como
por exemplo, na criação de mapas conceituais, projetos de ensino em plataformas digitais,
integrações de metodologias voltadas aos conceitos de ludicidade, como também a criação
de projetos como, o uso da “Gamificação” para aplicação de conteúdos e avaliações,
alternativas em pontos de criações como o uso da HQ (história em quadrinhos), usando da
dinâmica do ensino, em conjunto com a aplicação de histórias, alternativas abordadas
também no uso de Podcast, como uma forma mais leve de ensino, voltada ao uso do ensino
falado como principal meio de metodologia. E planejamento de temas voltados a realidade
das escolas, como a “Horta Escolar”.
Nesse projeto, podemos pôr em prática, a interdisciplinaridade uma vez que a criação
desse conceito nos permite abordar temas nas mais diversas áreas de ensino, conscientização
e preservação por meio do ensino do descarte consciente, produção de conteúdo lúdicos,

como a criação de uma composteira, onde o aluno pode, de forma prática, observar e interagir
com o ensino aplicado.
A interação com um grupo, definido por escolas, também é de grande teor didático,
uma vez que, essa evolução do docente é um processo coletivo, as reflexões quanto grupo,
e o principal objetivo desse formato: a cooperação, intender o que significa fazer parte de
um corpo docente.
Das principais dificuldades superadas nesse contexto é justamente, a distância, essa
ressignificação dos conceitos do programa ainda é muito recente, o que implica em uma
constante adaptação, a qual está sendo de grande importância, tanto para a formação dos
licenciandos, como para vermos a importância da formação continuada.

3 Resultados e Discussão
Os presentes aspectos abordados, demonstram como está sendo as adaptações tanto
por parte dos professores, na aplicação das metodologias, quanto na ressignificação do
programa em si, ainda que seja muito recente o contexto atual do ensino remoto, vemos uma
adaptação funcional, usando das formações e palestras, temos uma nova perspectiva em
aspectos de aplicações e avaliações, utilizando das ferramentas apresentadas, temos um
grande leque de possibilidades e propriedade para aplicar, essa nova modalidade de ensino,
como forma de compreender seu significado.
Uma vez falando como acadêmicos, temos essas experiências de adaptação como um
grande incentivo para a educação, essa busca pelos meios de realizar os processos educativos
mesmo com todos os empecilhos pelos qual estamos passando, é o que faz ainda mais o
professor estar em destaque na transformação do ser social.
Reflexões essas que fazemos quanto acadêmicos e que levaremos para dentro da sala
de aula como profissionais preparados para receber o ensino, a formação continuada e que
busca por metodologias que inovem, e consigam alcançar os objetivos, sempre colocando
em destaque as especificidades de cada meio social em que o aluno se encontra.
Uma vez que o ensino está em constante evolução é de extrema importância a busca
do educador pelos meios mais efetivos de aplicá-lo, seja ela através de formações, palestras,
cursos, e até mesmo na socialização com os demais educadores.
Durante todo esse percurso de encontros e formações realizadas, o PIBID
acrescentou algo diferenciado e enriquecedor na trajetória profissional, as atividades nos

mostraram a importância de inovar, buscar e criar metodologias diferenciadas para
desenvolver atividades que despertem a atenção dos alunos em sala de aula, tornando
ferramentas auxiliares fundamentais na construção das mesmas, Trouxe um crescimento
pessoal e profissional que nos motiva, inventiva e dá oportunidade de repensar sobre nossa
prática.

4 Considerações Finais
Diante do exposto, as Instituições de Ensino superior necessitam, portanto,
ressignificar intensamente o suporte e orientação para seus docentes na construção do
conhecimento, no processo de ensino- aprendizagem para com seus alunos acadêmicos no
processo de formação de professores. Dessa forma o PIBID, é a porta de entrada para uma
solução e superação dos desafios na preparação do futuro docente em sua formação.
Não se pode falar em ensino e boa formação, sem políticas públicas educacionais,
para solucionar o problema da desigualdade cultural, social e econômica. Onde alunos não
são assistidos financeiramente para acesso a educação pública e de qualidade, em que faltam
pacotes de internet, aparelhos celulares e computadores.
Ressaltamos que de acordo com Instituto Península (2020), 83% dos professores não
tem formação para ensinar remotamente. O que foi exposto no Artigo “Enfrentando a
pandemia da COVID – 19: Uma reflexão a partir da perspectiva de Institutos Federais de
Educação Ciência e Tecnologia. (SCHUH; ALVEZ,2020).
Contudo vemos neste mesmo artigo que os Institutos Federais gaúchos, têm adotado
meios de se trabalhar junto a comunidade para enfrentar o período pandêmico, e o processo
de ensino em tempos remotos. O que ajudaria se todas as instituições tivessem
oportunidades, unindo- se através de projetos, políticas educacionais, adaptações de
professores e de alunos, através de metodologias de aprendizagem advindas de plataformas
digitais, como meio de interação e prática virtual no isolamento social.
Portanto, levando em consideração todos estes aspectos, não podemos cessar esta
discussão e devemos instigar a busca de metodologias alternativas no processo de ensino
aprendizagem, assim como e chegarmos ao ápice na contribuição da educação pública,
gratuita de qualidade e inclusiva.
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Resumo:
O cerrado é um dos biomas mais ricos do Brasil, porém parte de sua biodiversidade ainda não
é conhecida e outra parte dela se perdeu diante dos processos antrópicos, em especial das
atividades econômicas desenvolvidas e que não respeitam os limites da natureza. Tudo isto,
implica na necessidade de que as pessoas modifiquem a forma como veem os recursos naturais,
desenvolvendo assim um processo de (re) educação ambiental que possibilite um uso
sustentável desses recursos, que garanta sua existência para gerações futuras. Neste âmbito, nos
atemos a pesquisas bibliográficas que pudessem apontar caminhos possíveis pela educação
ambiental, utilizando referenciais como Dias (2008), dentre outros. Com isto, o que se pode
perceber foi que o cerrado vem sofrendo com processos de degradação há bastante tempo, em
especial pela agricultura e pecuária que atingiram de forma crucial esse bioma, levando assim
a necessidade de que a educação ambiental não exista apenas nas escolas, mas que seja levada
a outros espaços, e também para que a sociedade se conscientize dos limites da natureza e de
formas mais sustentáveis de interação com o meio ambiente.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Cerrado. Sustentabilidade.
1 Introdução
A educação ambiental tem ganhado espaço em vários setores da sociedade brasileira,
isto porque os problemas ambientais estão cada vez mais evidentes principalmente pelas ações
antrópicas, que são as principais causas da degradação do meio ambiente. Nesse sentido,
quando se fala em cerrado a pecuária e a agricultura tem exercido um papel expressivo nesse
processo de degradação, pois parte do cerrado é destruído para dar lugar a pastagens e a plantios
de alimentos.
Nesse contexto, esta pesquisa justifica-se pelo fato de o cerrado ser uma das maiores
formações vegetais do país com uma biodiversidade muito rica e necessitar de leis e formas de
interações menos agressivas da população em relação a seus recursos.
Assim, o objetivo da pesquisa é analisar como a educação ambiental pode auxiliar no
processo de conservação do cerrado. Para isto pretende-se discutir as características desse

bioma, o processo de degradação que tem atingido o mesmo, bem como o que a educação
ambiental pode auxiliar na conservação dos recursos naturais, gerando assim, o uso sustentável
do mesmo.
Como objetivos específicos pretendem-se: fazer uma caracterização do cerrado
brasileiro/goiano; caracterizar seu processo de degradação e analisar como a educação
ambiental é capaz de contribuir para o processo de conservação do cerrado.

2 Metodologia
Como recurso metodológico para a pesquisa propõe-se o uso de levantamento
bibliográfico que permitirá a discussão acerca dos objetivos propostos para a pesquisa.

3 Resultados e Discussão
3.1 Possibilidades pela Educação Ambiental e a Conservação do Cerrado

Atualmente, verificam-se muitas discussões acerca de possíveis soluções para os
problemas socioambientais. Nestas, o uso da tecnologia é geralmente apontado. Porém, para a
maior parte das pessoas, proteger o meio ambiente “implica na decisão política administrativa
e na educação, exigindo mudanças radicais de atitude frente ao meio ambiente. O cidadão deve
ser levado a refletir sobre a qualidade e as fontes de sustentação da própria vida” (DACACHE,
2004, p.08), ou seja, há a necessidade de que as pessoas sejam educadas para melhores
interações com o meio ambiente, diminuindo as ações que causam a degradação do espaço.
Por isto, a proposta da Educação Ambiental de forma ampla dentro da sociedade
brasileira, possibilitando que haja maiores discussões, envolvimento social, construção e
divulgação de conhecimentos no processo de conservação do bioma do Cerrado.
Dacache (2004) considera que a Educação Ambiental se tornou um assunto em pauta a
partir do momento em que o ser humano teve sua vida afetada pela ocorrência de problemas
ambientais, o que deu origem a inúmeras discussões, encontros e leis para proteção ao meio
ambiente. É nesse contexto que o autor destaca a Conferência de Educação, realizada em 1965
na Universidade de Keele na Inglaterra, onde foi debatida pela primeira vez a questão da
Educação Ambiental, que nesse momento teve maior ênfase na Biologia, mas já deixando clara
a necessidade de que a Educação Ambiental se ampliasse entre as pessoas.
Nessa mesma década, a UNESCO considerou a Educação Ambiental não como uma

disciplina e o meio ambiente não apenas como algo físico, mas ligado a fatores sociais,
econômicos e culturais e, portanto, algo interdisciplinar (DACACHE, 2004). O meio ambiente
já era tido como o espaço das interações humanas e essas interações não podiam ser raízes para
a degradação ambiental, ao contrário, precisavam ser estruturadas de forma que fosse possível
que as pessoas convivessem entre si, com espaços e recursos de maneira a conservar o meio
ambiente e sua biodiversidade.
As preocupações com o meio ambiente continuaram e em 1972 foi realizada em
Estocolmo uma nova conferência, cujo objetivo foi discutir o planejamento ligado a Educação
Ambiental, em que criou-se o Programa Internacional de Educação Ambiental
UNESCO/PNUMA, que reuniu vários países do mundo interligados à propostas para a
preservação do meio ambiente.
Em 1977 foi realizada a primeira Conferência Intergovernamental sobre a Educação
Ambiental definindo diretrizes, articulações e maneiras de se tratar o meio ambiente de forma
integrada, estas que passaram a ser divulgadas e a estimular inúmeras ações nessa área por todo
o mundo. Medeiros e Mêrces (2001, p.10) esclarecem que:

Lograr que os indivíduos e a coletividade compreendam a natureza complexa do meio
ambiente natural e do meio ambiente criado pelo homem, resultante da integração de
seus aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos e culturais, e, adquiram os
conhecimentos, os valores, os comportamentos e as habilidades práticas para
participar responsável e eficazmente da prevenção e solução dos problemas
ambientais e da gestão da questão da qualidade do meio ambiente (MEDEIROS;
MÊRCES, 2001, p.10).

Assim, uma possibilidade pela Educação Ambiental é o desenvolvimento de uma
preocupação com a coletividade, com a necessidade de outras gerações terem um meio
ambiente de qualidade, e por isto, que haja a conservação dos recursos socioambientais.
Com isso, quando se fala em Educação Ambiental no Brasil, Medeiros e Mercês (2001)
consideram que as primeiras discussões e ações começaram a surgir de forma isolada, isto por
volta da década de 1950. Décadas depois em 1973 foi criada a Secretaria Especial do Meio
Ambiente, cujas funções estavam em torno da promoção da Educação Ambiental, trabalho
fortalecido com a criação de cursos de extensão em ecologia para professores promovidos pela
Fundação Educacional do Distrito Federal.
Outro marco no processo de intensificação da Educação Ambiental no Brasil foi a
criação do PRONEMA (Programa Nacional de Educação Ambiental), que segundo Dacache
(2004, p.10) “culminou com a criação de uma legislação específica para a Educação Ambiental,
levantando questões como a interdisciplinaridade, a sustentabilidade e a capacitação” e dessa

maneira, acredita-se que a partir do uso da Educação Ambiental as pessoas podem ter ações
diferenciadas em relação ao meio ambiente, olhando-o de forma holística, e percebendo as
questões sociais, culturais, políticas e econômicas envolvidas no mesmo.
Com a promulgação dos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) em 1997 os
professores ganharam maior apoio e um instrumento oficial que buscou consolidar a Educação
Ambiental dentro das escolas, tratando-a como tema transversal. Para Medeiros e Mêrces
(2001) por meio da Educação Ambiental é possível constituir valores que subsidiam a
sustentabilidade ecológica e a equidade social e, posteriormente, a interdisciplinaridade
trabalharia de forma a conseguir modificar o hábito das pessoas, tratando o mundo como um
sistema complexo.
Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p.01) propõem que haja a
reunião de esforços para que a sociedade desenvolva uma visão diferenciada sobre o meio
ambiente, aprendendo a respeitar os limites dos seus recursos, e para isso a escola precisa
promover conhecimentos que permitam que as pessoas se integrem na sociedade de forma
respeitosa, que realmente sejam formados cidadãos críticos e atuantes diante do meio ambiente,
de suas necessidades e complexidades.
Nesse sentido Dacache (2004, p.16) considera que a “Educação Ambiental é
fundamental na formação do cidadão ao capacitá-lo a participar do exercício da cidadania
através das decisões políticas” e é uma educação que busca mudanças necessárias, que traga as
pessoas para uma maior a consciência na conservação dos recursos naturais.
Assim, quando se fala em Educação Ambiental para a conservação do Cerrado, Puida
(et al., 2008) lembra que o Cerrado é reconhecidamente a savana mais rica em biodiversidade
do mundo, possuindo diferentes ecossistemas, com uma flora e fauna composta por mais de
10.000 espécies de plantas, destas, 4.400 endêmicas. O autor ainda enfatiza a importância desse
bioma dizendo que o mesmo é considerado como uma área prioritária de conservação, uma vez
que, sua riqueza e diversidade biológica têm sido ameaçadas em alto nível, necessitando, por
isto, de um amplo sistema de proteção.
Nesse sentido, os autores consideram que:

Atualmente, o aumento da preocupação para a conservação do cerrado e de todos os
demais biomas torna-se evidenciado diante da certeza que as alterações ambientais
provocadas pelo homem ao longo do tempo têm consequências que influenciarão na
sobrevivência de várias espécies no planeta. Diante disso, diversas iniciativas visando
à atenuação dos problemas ambientais tem sido implementadas, dentre essas, a
Educação Ambiental (PUIDA, et al., 2008, p.01).

Este tipo de educação tem como objetivo fazer com que todos os cidadãos se
conscientizem da problemática ambiental, e que essa conscientização proporcione novas
atitudes e motive as pessoas à preservação, e promova novas ações individuais e coletivas, cujo
objetivo principal seja o uso mais racional dos recursos naturais, promovendo a
sustentabilidade.
Nesse sentido, o Ministério do Meio Ambiente (2015, p.09) considera que:

Para o caso do Cerrado, contar com um programa de conservação e uso sustentável,
no atual contexto, pode ser a diferença entre continuar a ser tratado como área de
exploração desordenada ou como região de grande importância ambiental, social e
econômica, merecedora de atenção pública e política mais abrangente (MINISTÉRIO
DO MEIO AMBIENTE, 2015, p.09).

Mas promover ações de preservação e conservação do Cerrado não é algo simples, em
especial porque as atividades econômicas, na maior parte das vezes são tidas como mais
importantes do que a preservação desse bioma. E por isto, é importante que a Educação
Ambiental conscientize as pessoas de que as atividades econômicas são essenciais em uma
sociedade, mas a natureza precisa ser conservada ou a própria vida do planeta estará ameaçada
e, por isto, formas de desenvolvimento aliadas a conservação precisam ser desenvolvidas.
Ribeiro e Walter (2008) lembram a necessidade de conservação das matas ciliares para
a proteção do meio ambiente e, em especial do Cerrado, e afirmam que esta mata acompanha
os rios, sendo uma mata relativamente estreita, e considera ainda que:

[...] corre geralmente sobre terrenos acidentados, -podendo haver uma transição nem
sempre evidente para outras fisionomias florestais, como a mata Seca e o Cerradão. A
Mata Ciliar no Bioma Cerrado também se diferencia da Mata de Galeria pela
deciduidade e pela composição florística, havendo, na Mata Ciliar, diferentes graus
de caducifólia na estação seca, enquanto a Mata de Galeria é perenifólia.
Floristicamente é mais similar à Mata Seca, diferenciando-se desta pela associação ao
curso de água e pela estrutura, que em geral é mais densa e mais alta, com elementos
florísticos específicos no trecho de contato com o leito do rio (RIBEIRO; WALTER,
2008, p.164).

E nessa perspectiva o processo de Educação Ambiental pode auxiliar os produtores a se
conscientizarem da importância dessa mata para a manutenção da qualidade do meio ambiente
e por isso, não somente as escolas, mas outras instituições e setores da sociedade precisam
trabalhar com esse processo de educação, para que realmente haja uso sustentável dos recursos
naturais.
Klink e Machado (2005, p.151) consideram que:

As amplas transformações ocorridas nas paisagens do Cerrado e o status de ameaça
de muitas de suas espécies têm provocado o surgimento de iniciativas de conservação
por parte do governo, de organizações não governamentais (ONGs), pesquisadores e
do setor privado. Uma rede de ONGs (a Rede Cerrado) foi estabelecida para promover
localmente a adoção de práticas para o uso sustentável dos recursos naturais. Em 2003,
a Rede Cerrado encaminhou um documento conceitual ao Ministério do Meio
Ambiente (MMA) com recomendações para a adoção de medidas urgentes para a
conservação do Cerrado (KLINK; MACHADO 2005, p.151).

Essas medidas podem surgir a partir de projetos de conservação, de ações individuais
ou coletivas, da conscientização de produtores e de empresas, da necessidade de uso consciente
dos recursos naturais, mas também das instituições educacionais, que precisam discutir mais as
questões ambientais e desde cedo precisam criar consciência ambiental nos alunos, de forma
que os mesmos cresçam compreendendo as questões que envolvem o uso e a preservação do
meio ambiente.
Ribeiro (et al., 2015) consideram que a Educação Ambiental é uma proposta que precisa
estar presentes em diversos setores da sociedade, em especial porque precisa propagar os
conhecimentos referentes ao meio ambiente, deixando claro como os recursos são findáveis,
como podem ser utilizados de forma mais ordenada e assim garantindo seu uso para o futuro e
por isto considera que:

A perda da biodiversidade é um fato incontestável e vem se agravando a cada dia com
mais intensidade. A destruição de ecossistemas e a consequente extinção de espécies
da flora e da fauna constituem-se em um grave e irreversível problema. Nesses casos,
cabe ao ser humano utilizar-se de alternativas que propicie a preservação do meio
ambiente em condições de equilíbrio. Que depende, por sua vez, da conservação dos
ecossistemas, associado a estratégicas que vise o controle dos impactos das ações do
ser humano (RIBEIRO et al., 2015, p.02).

Portanto, é preciso que as pessoas tenham conhecimento dos elementos que compõem
o meio ambiente, como cada um depende do outro e como o ser humano depende de todos eles.
Dessa maneira, acredita-se que se não houver a conservação dos recursos as próximas gerações
poderão sofrer com sérios problemas, não somente devido aos problemas ambientais que estão
cada vez mais evidentes, mas também pela falta de recursos básicos como a água, cujo
racionamento já tem atingido diversas regiões de todo o país.
Dessa maneira, a participação da sociedade no processo de conservação do meio
ambiente é algo fundamental, principalmente porque os efeitos de qualquer política tornam-se
ineficientes quando a sociedade não participa e não contribui para a conservação.
O contrário pode gerar reais mudanças, pois pode trazer mais respeito, melhores

possibilidades de desenvolvimento que considerem a natureza e que mesmo assim tragam
lucros e riqueza a população.
Neste sentido, Medina (2001, p.180-181) comenta que:

Promover e valorizar o papel dos atores sociais na gestão dos recursos naturais;
fortalecer as organizações, públicas nos níveis federais, estaduais e municipais, que
atuam na gestão dos recursos naturais e sociais; capacitação dos recursos humanos
para o desenvolvimento sustentável; promoção de campanhas de sensibilização;
implantação de políticas nacionais de Educação Ambiental (MEDINA, 2001, p.180181)

Dessa forma, todas as pessoas, independente de seu nível social são de alguma forma
responsáveis pela conservação do meio ambiente e por ações simples como a reciclagem, não
jogar lixo nos recursos hídricos, não desmatar, além de que uma formação crítica é capaz de
promover grandes ações para a conservação da biodiversidade.
Portanto, a Educação Ambiental, apresenta-se como rica possibilidade para as pessoas
desenvolverem uma consciência ambiental.

3.2.1 A Educação Ambiental na Escola

A escola, que é uma instituição que possui profunda responsabilidade social na
formação de cidadãos, possui papel importante na formação pela Educação Ambiental. De
acordo com Medeiros et al. (2011) quando a escola utiliza os conhecimentos científicos,
contextualizando-os e criando problemáticas que permitam ao aluno compreender sua
realidade, ele pode tornar-se uma pessoa mais consciente em suas ações sobre o meio ambiente.
Assim, a escola precisa ser mediadora de conhecimentos que façam com que o aluno
interaja com o meio em que vive, saiba compreender as problemáticas ambientais de maneira a
contribuir para a menor degradação do meio ambiente, modificando assim a forma de ver a
natureza e desenvolvendo nele uma atitude de conservação.
Por isto, Fragoso e Nascimento (2018, p.164) asseveram que:

Todo o conhecimento, do meio em que se vive é cultura, ela pode ser o mediador entre
a natureza e o homem. Essa cultura sem ética, irracional e de estilo de vida
comprometedor que o homem possui hoje precisa ser mudada. Acredita-se que as
mudanças de atitude são necessárias mesmo que de forma individual, e sirva de
exemplo para as gerações futuras [...] isso ocorre por meio da educação, e assim nos
tornaremos verdadeiros humanos (FRAGOSO, NASCIMENTO, 2018, p.164).

É possível que essa Educação Ambiental seja trabalhada de maneira (inter)
multidisciplinar, sem modificar as rotinas das aulas e até mesmo sem criar projetos específicos,
para que isto seja feito é preciso criar uma integração entre educação, conhecimento, formação
e desenvolvimento social do aluno, em que uma formação integral possa estar voltada para um
olhar mais crítico sobre o meio em que vive e sobre as questões ambientais nele existentes.
Neste contexto, é importante que a escola não venha a trabalhar apenas com conceitos
e informações. Carvalho (2008) propõe que a escola leve o aluno a compreender que o homem
não vive no meio ambiente de maneira isolada e que precisa ter atitudes socioambientalmente
responsáveis com os recursos que utiliza.
Dessa maneira, a postura dos profissionais da educação é fundamental. Os professores
servem como exemplos para os alunos e quando levam a temática ambiental para a sala de aula,
podem conscientizá-los para um maior comprometimento com a vida e o bem estar da
população (CARVALHO, 2008). Neste contexto, o professor torna-se um importante mediador
sobre a problemática ambiental.

3.2.2 A Educação Ambiental em Trilhas Ambientais

A Educação Ambiental corresponde a um processo que pode ser potencializado quando
coloca as pessoas em contato direto com situações do meio ambiente que as cercam, por isto, o
uso de trilhas ecológicas para o desenvolvimento dessa proposta de educação, pode ser uma
ferramenta interessante para colocar e despertar as pessoas para os problemas ambientais
existentes (LIMA; SILVA, 2015).
Moritz (2014) considera que as trilhas são capazes de fazer com que haja a socialização
do indivíduo com o meio ambiente, que haja a construção coletiva do conhecimento e a
interpretação de uma realidade. Segundo o autor, quando se promove esse tipo de educação
pode-se ter o início da reflexão quanto às interações que se assumem no meio ambiente.
Kuhnen (2005) lembra que, muitas trilhas são feitas em áreas de preservação
permanente (APPs) e por isto, a Educação Ambiental pode ser desenvolvida de maneira ainda
mais eficiente, pois aquele que participa dessa trilha pode conhecer os recursos naturais, os
programas de preservação existentes, assim como as formas de desenvolvimento sustentável
desenvolvidos na região. A complexidade da conservação da biodiversidade pode ser vista de
forma crítica dentro dessas áreas de trilhas, fazendo com que haja reflexão sobre a questão
ambiental. Neste sentido, Lima e Silva (2015, p.02) asseveram que:

As trilhas interpretativas se apresentam como um instrumento importante, capaz de
exercer uma relação direta entre os participantes e a preservação ambiental, pois
exploram além do aspecto visual das paisagens, atribuindo valores relacionados a todo
o sistema sensorial a esses ambientes, considerando que a natureza não esta é apenas
o que se vê. Elas fazem com que os visitantes reflitam sobre as relações, interligações
e dependências entre os elementos que compõem a natureza considerando a si mesmo
com também um elemento dela (LIMA; SILVA, 2015, p.02).

Ao ter contato com o ambiente natural é possível produzir conhecimentos muito mais
abrangentes e estratégias educativas que elevem a reflexão sobre as questões ambientais, e
ainda, venham a promover uma maior integração do ser humano com a natureza, o que
possibilita contribuições no processo de conservação de seus recursos.

4 Considerações Finais
O cerrado é a segunda maior formação vegetal brasileira, com uma grande
biodiversidade. Esse mesmo bioma tem sido alvo de processos de degradação, em especial pela
ação antrópica, uma vez que as atividades econômicas desenvolvidas nele acarretaram perdas
em parte dessa biodiversidade.
Diante dessa situação, acreditamos que a Educação Ambiental surge como possibilidade
para mudanças de posturas socioambientais sobre o meio ambiente. Estas mudanças serão
possíveis por meio de conhecimentos necessários para que o ser humano compreenda os limites
da natureza e os impactos de suas ações.
Nesse sentido, é preciso que a Educação Ambiental não esteja restrita apenas as escolas,
mas sim, seja um processo a ser desenvolvido em diversos setores da sociedade, possibilitando
um maior número de pessoas conscientizadas em posturas mais sustentáveis.
Dessa maneira, acredita-se ainda que o uso de atividades práticas, como é o caso das
trilhas ecológicas, permite que a Educação Ambiental possa se estabelecer como um processo
de formação ampla das pessoas em posturas mais sustentáveis.
Com isto, consideramos que a proximidade das pessoas dos recursos naturais, em
projetos de conservação, e sensibilização crítica nos espaços, possa ser um caminho para a
reflexão sobre as ações antrópicas de degradação. Assim, a Educação Ambiental surge como
uma possibilidade formativa na conservação do bioma Cerrado, que pode se dar tanto pela
informação sobre os aspectos do bioma quanto pelo contato com o ambiente natural do Cerrado
nas trilhas ecológicas.
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RESUMO
Este artigo trata-se de um relato de experiência sobre a atual situação vivida pelos alunos
residentes, professor preceptor e professora coordenadora do Projeto de Residência Pedagógica
IFAL 2020/2021, durante a nova realidade vivida em função da pandemia COVID-19. O
Projeto tem como objetivo, aprimorar a formação de professores onde os residentes devem
cumprir uma carga horária em cada etapa do projeto onde participam como professores tendo
que exercer as diversas atividades inerentes à atividade docente. Contudo, a atual realidade que
impõe o isolamento social faz com que os participantes do Projeto tenham que viver e se adaptar
ao “novo normal”, uma realidade nunca vivenciada em outros projetos, mas trará mudanças que
talvez passem a fazer parte dessa rotina, mesmo após o término da atual pandemia e o
consequente isolamento social.
Palavrs-chave: Pandemia, residência pedagógica, covid-19
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ABSTRACT
This article is an experience report on the current situation experienced by resident students, a
preceptor teacher and coordinating teacher of the IFAL Pedagogical Residence Project
2020/2021, during the new reality experienced due to the pandemic COVID-19. The Project
aims to improve the training of teachers where residents must fulfill a workload at each stage
of the project where they participate as teachers having to exercise the various activities inherent
to the teaching activity. However, the current reality that imposes social isolation means that
Project participants have to live and adapt to the “new normal”, a reality never experienced in
other projects, but will bring changes that may become part of this routine, even after the end
of the current pandemic and the consequent social isolation.
Keywords: Pandemic, pedagogical residency, covid-19

1. Introdução
O Programa de Residência Pedagógica, integrante da Política Nacional de Formação de
Professores (CAPES), esperado por muitos licenciandos, todos os anos, vem sendo seriamente
afetado por conta da pandemia da COVID-19, tendo sua rotina de trabalho completamente
alterada. Seus participantes, considerando coordenadores, preceptores e os licenciandos, estão
passando por experiências novas, onde os desafios são constantes, as dificuldades para se
dinamizar os trabalhos já fazem parte da rotina e, a expectativa de sentir o clima de estar em
sala de aula como regente, vem se tornando uma incógnita, um dilema para quem entrou no
Programa com esse anseio.
O objetivo dessa produção é levar ao conhecimento, do leitor, esse novo cenário, repleto
de incertezas, e tornar transparente os desafios de como é estar numa edição daquele que pode
ser considerado o Programa mais importante na vida do futuro professor.

2. Metodologia
As atividades que são a causa desse Relato de Experiência ocorrem com alunos, dos
anos finais, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Alagoas,
na modalidade remota, através do aplicativo google meet, Youtube e outros.
Estão envolvidos, nesse Projeto de Residência Pedagógica, dez alunos da licenciatura,
um professor preceptor e uma professora coordenadora do projeto.
Os resultados obtidos se deram da seguinte forma:
As atividades iniciaram com abertura solene - modalidade remota, onde o ciclo
formativo, via YouTube, contemplou participantes do PIBID e PRP;
Palestras foram ministradas, via YouTube, com temas de extrema relevância na
formação de professores;
Oficinas foram ministradas, pela professora coordenadora (Karina Dias), para os alunos
residentes, cujos temas contemplavam as principais tecnologias existentes no mundo da
educação remota (Padlet e outras);
O professor coordenador Fábio Calazans, disponibilizou, via Google Drive, uma
importante bibliografia (livros e artigos) de autores considerados referências no campo da
pedagogia;
Toda a bibliografia proposta foi amplamente debatida, entre residentes e preceptor e, os
alunos ministraram apresentações, individualmente, sobre cada obra, que foi sorteada entre os
mesmos;
A cada encontro remoto, orientações sobre os planos de atividades são difundidas
juntamente com suas metas propostas e, finalmente, os residentes passam a cumprir uma agenda
de regência onde os destinatários, das aulas de biologia, são alunos do terceiro ano do ensino
médio.

3. Resultados e Discussão
Talvez seja difícil encontrar, na literatura atual, relatos de experiências vividas, tendo
como cenário, aquela que, hipoteticamente, pode ser considerada a pior pandemia da história

da humanidade ou a mais difícil de se conter, diante de tanta tecnologia, levando em conta os
avanços da ciência.
Diante desse quadro, a vida não pode parar, projetos devem seguir seus cursos e, assim,
deve ser com o PRP. Seguindo todos os protocolos sanitários e cumprindo as regras com o
isolamento social, sempre haverá a chance de ir mais longe e vencer a pandemia da corona
vírus.
A pandemia tem trazido muitos ensinamentos e, com o novo normal, a vida em
sociedade vem seguindo novos padrões e as tradições não estão mais sendo postas em prática.
Vale lembrar que, com a Residência Pedagógica não tem sido diferente. Aqueles encontros
semanais nas dependências do Instituto de Educação, onde as agendas eram cumpridas,
decisões eram tomadas em um colegiado (professores e alunos), passaram a fazer parte de um
passado nada distante, e, mesmo sabendo que se trata de uma situação efêmera, não há
perspectivas para um novo recomeço. O abraço no colega, o aperto de mão do professor, aqueles
cheiros de salas de aula estão temporariamente suspensos e, por enquanto, quem continuará
ditando as regras, é a crise que está instalada.
A nova realidade chegou e, com ela, novas maneiras de conduzir a licenciatura. Todas
as agendas seguem na modalidade remota. Alunos e professores estão sendo obrigados a
entender e praticar os recursos tecnológicos de telecomunicações. Praticamente, a cada dia,
surge uma aplicação nova, as ferramentas já existentes ainda são um mistério para muitas
pessoas, ainda que se consiga usá-las, as dificuldades são constantes, uns se queixam de
dificuldade de acesso, outros de falha na conexão, outros de dispositivos e, por aí vai. A velha
sala de aula deu lugar a essa ilha de complexidade virtual. O quadro branco foi violentamente
substituído pela tela do computador ou do smartfone/tablet, quando se fala em regência, não se
pode contemplar as faces dos amados alunos. Analisar a escola como espaço sociocultural
significa compreendê-la na ótica da cultura, sob um olhar mais denso, que leva em conta a
dimensão do dinamismo, do fazer-se cotidiano, levado a efeito por homens e mulheres,
trabalhadores e trabalhadoras, negros e brancos, adultos e adolescentes, enfim, alunos e
professores, seres humanos concretos, sujeitos sociais e históricos, presentes na história,
atores na história. Falar da escola como espaço sociocultural implica, assim, resgatar o papel
dos sujeitos na trama social que a constitui, enquanto instituição (Dayrell, 1996).
Entretanto, não se pode negar que diante das novidades vividas, há a perspectiva se ter
homens e mulheres mais preparados/as. A situação tem exigido, das pessoas, mais empenho;

novos ensinamentos estão permeando as atuais turmas de PRP/PIBID; a criatividade vem sendo
ferramenta cada vez mais explorada nos encontros e, o compromisso cresce a cada reunião
virtual.
Mas, o que se tem observado, é que nem as dificuldades impostas pela pandemia estão
sendo capazes de engessar sonhos. As pessoas envolvidas, no Projeto, estão se mostrando mais
fortes, professores se sacrificando para cumprirem suas agendas, alunos da licenciatura se
desdobrando para entregarem o melhor que podem e, os profissionais que fazem parte dos
bastidores (tecnologia da informação e outros) que vêm dando show de competência, seguem
unidos para vencerem todos esses desafios.
O Programa segue sua razão de ser e, de certa forma, faz parte da formação profissional.
Entendemos o ensino como uma atividade de criação, que tem o conhecimento preexistente
como matéria-prima, mas que elabora um conhecimento novo no próprio ato pedagógico,
então faz sentido conceber modelos universitários de formação de professores (Nóvoa, 2011).

4. Considerações Finais
Espera-se que, com esse Relato, se tenha conseguido expressar um pouco do que vem
sendo a rotina dos atores envolvidos na edição 2020/2021 do Programa de Residência
Pedagógica, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Alagoas, que
estão por concluir a Licenciatura em Ciências Biológicas.
Importante frisar que, o isolamento social, paradoxalmente, tem unido mais as pessoas;
o sentimento de responsabilidade e compromisso com as atribuições, são constantes. O
processo de formação de professores exige capilaridade e esforço extra. Que sua formação
amplie seus horizontes culturais e os estimulem a estar atentos às questões dos direitos
humanos na visão de uma educação mais equitativa no que se refere às diversidades (GATTI,
BA et al, 2019).
A nova tendência é que, a modalidade de ensino remoto com suas novas tecnologias
agregadas, vieram para ficar, compondo assim, num futuro bem próximo, a possibilidade do
ensino híbrido.

5. Agradecimentos
A Deus, pela sabedoria e saúde para enfrentar os desafios, aos professores:
coordenadora e preceptor do PRP, aos colegas da licenciatura pelo companheirismo e a família
pelo apoio dado durante todo o processo.

6. Referências Bibliográficas
DAYRELL, J.T. PRIMEIROS OLHARES SOBRE A ESCOLA. In: DAYRELL,
J.T. Múltiplos Olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1996.
GATTI, BA et al. PROFESSORES DO BRASIL: Novos Cenários de Formação. Brasília:
Unesco, 2019.
NÓVOA, A. O regresso dos professores: Nada Substitui Um Bom Professor. Lisboa: Melo,
2011.
Site

da

CAPES:

https://uab.capes.gov.br/educacao-basica/programa-residencia-

pedagogica#:~:text=O%20Programa%20de%20Resid%C3%AAncia%20Pedag%C3%B3gica,
segunda%20metade%20de%20seu%20curso.

AS PERSPECTIVAS DE ALUNOS DE UMA ESCOLA
PÚBLICA SOBRE UM FESTIVAL DE GINÁSTICA PARA TODOS
SALES, Brunna Thais Reis1
CAVALCANTE, Cláudia Valente2
1Pontifícia

Universidade Católica de Goiás- PUC/GO
brunnasales86@hotmail.com
2Pontifícia Universidade Católica de Goiás- PUC/GO
cavalcante.70@hotmail.com

Resumo J
Esta comunicação resulta de um projeto de extensão com estudantes do Ensino
Fundamental II, em uma escola pública, onde foram trabalhados conteúdos de Ginástica na
disciplina de Educação Física, o que culminou na criação de coreografias e apresentação
no Festival de Ginástica Para Todos (GPT), em uma Instituição de Ensino Superior. Teve
como objetivo geral compreender o sentido atribuído pelos estudantes a uma experiência
extraescolar da disciplina Educação Física com foco na produção de cultura e novos
saberes e sociabilidade. O texto se fundamentou na pesquisa qualitativa e utilizou-se como
instrumento de coleta de dados entrevistas. Como resultado, os alunos atribuem sentido
positivo à educação física; contestaram as representações sociais negativas que a escola
pública carrega em relação a capacidade de produção dos discentes; identificaram ser
importante participar de eventos para conhecer e experimentar novos saberes que
envolvem a cultura do corpo para ampliar a própria educação. Dessa forma, considera ser
necessário e de suma urgência estimular a produção e apresentação de trabalhos
acadêmicos-científicos-artísticos dos alunos da educação básica pública para a ampliação
da educação e cultura, uma vez que os próprios têm interesse em aprender diferentes
experiências e novos saberes.
Palavras-chave: Escola Pública. Educação Física. Ginástica.

1 Introdução

Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96), a Educação
Física Escolar é componente curricular obrigatório, e está fundamentado pedagogicamente
na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para alcançar o objetivo de ampliar a
cultura do corpo das crianças, jovens e de todas as pessoas em fase escolar.
Para atingir tais finalidades, a Educação Física (EF) trabalha as diferentes
manifestações de expressões culturais de diversos grupos sociais e tem como objeto de
estudo o movimento do corpo durante as aulas, ao longo do ano letivo. Os conteúdos que
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tal componente curricular se apropria são: as ginásticas, os jogos e as brincadeiras, os
esportes, as lutas e as danças (COLETIVO DE AUTORES, 1992). Sendo que, no presente
trabalho será utilizado o conteúdo de ginástica.
A ginástica é um conteúdo histórico, social e cultural. Histórico porque ao longo
dos anos foi utilizada, sistematizada e aplicada em diferentes formas. Social e cultural
porque cada comunidade a utiliza para expressar seus movimentos e gestos cheios de
significados e características particulares do determinado grupo social (NUNOMURA, M.
e TSUKAMOTO, 2009).
Conhecida pela capacidade de desenvolver as habilidades físicas e motoras nas
pessoas, a ginástica é empregada para desenvolver a força, a agilidade, a coordenação
motora, a resistência, a velocidade, o equilíbrio e a flexibilidade, com objetivos que
perpassam o campo da saúde, da estética, do lazer e da competição. Mas, não é uma
realidade comum ver a ginástica sendo trabalhada como um conteúdo sistematizado nas
escolas em prol da ampliação da educação.
Assim como é responsável pelo desenvolvimento das habilidades corporais a
ginástica proporciona a formação da personalidade daqueles que a praticam. Ou seja, ao
estimular os movimentos do corpo, através dos elementos básicos da ginástica, também,
estão sendo desenvolvidos os aspectos socioafetivos, os princípios, os valores, em
situações tanto individuais quanto coletivas (NUNOMURA, M. e TSUKAMOTO, 2009).
Portanto, a ginástica pode ser entendida como um conteúdo capaz de ir além do
desenvolvimento motor, contribuindo para a educação completa do sujeito. Esses estímulos
biosocioafetivos podem ser encontrados nas Ginásticas regulamentadas pela Federação
Internacional de Ginástica (FIG, 2021), são elas: Ginástica Artística Feminina (GAF) e
Masculina (GAM), Ginástica Rítmica (GR), Ginástica Acrobática (GAcro), Ginástica Para
Todos (GPT), Ginástica de Trampolim (GT), Ginástica Aeróbica (GAer) e o Parkour (PK).
As Ginásticas regulamentadas pela FIG têm como finalidade o alto rendimento e as
competições. Exceto, a Ginástica Para Todos cujo principal objetivo é a inclusão de todas
as pessoas para praticar a modalidade, independente de qualquer fator (social, etário,
gênero, econômico e outros). Partindo, dessa modalidade e utilizando os princípios
pedagógicos da demais, as aulas de Educação Física foram desenvolvidas em uma escola
pública municipal em Senador Canedo.
Assim, surgiu a seguinte questão que norteou o trabalho: O que significou para
alunos, do Ensino Fundamental II, participar de um Festival de Ginástica Para Todos
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(GPT)?. A partir de tal reflexão foi estabelecido o objetivo geral compreender o sentido
atribuído pelos estudantes a uma experiência extraescolar da disciplina Educação Física
com foco na produção de cultura e novos saberes e sociabilidade.

2 Metodologia

O percurso metodológico do trabalho se fundamentou na pesquisa qualitativa cujo
foco do pesquisador deve estar concentrado em investigar o objeto de estudo a partir da
perspectiva das pessoas envolvidas. Explorando temáticas associadas a outras áreas do
conhecimento, como a educação, descrevendo e interpretando os significados de eventos
culturais que ocorrem na vida de um grupo (GODOY, 1995).
A pesquisa se deu em três partes. Na primeira etapa foram desenvolvidas aulas de
Educação Física na matriz regular de uma escola municipal, em Senador Canedo. A
segunda etapa foi a participação dos alunos, do Ensino Fundamental II, em um Festival de
Ginástica. E a terceira etapa foi a aplicação de uma entrevista com finalidade de responder
à pergunta que norteou o trabalho e alcançar o objetivo estabelecido.
Na primeira etapa, as aulas de Educação Física aconteceram no período vespertino,
com duração de 45 minutos, duas vezes na semana. Foram trabalhadas quatro modalidades
de ginástica e ministradas durante um semestre do ano letivo de 2019. As modalidades
trabalhadas foram: Ginástica Artística Feminina (GAF) e Masculina (GAM), Ginástica
Rítmica (GR), Ginástica Acrobática (GAcro) e a Ginástica Para Todos (GPT).
Foram apresentados e ensinados aos alunos os elementos básicos da GAM, GAF,
GR e da GAcro, como: os rolamentos e as variações, a estrelinha, a parada com apoios, as
pirâmides de duos, de trios e de grupos, a ponte, a vela e a manipulação de objetos junto
aos elementos corporais. Na sequência, os alunos escolheram um tema, uma música e
realizaram a montagem de uma coreografia para apresentar, primeiro para a comunidade
escolar e, em seguida, no Teatro da Unip-Campus/Goiânia.
Na segunda etapa da pesquisa, três turmas apresentaram suas produções
coreográficas no teatro da Unip-Campus/Goiânia. O primeiro grupo eram alunos e alunas
do 9º ano, que representaram o tema percussão corporal; o segundo grupo eram alunas e
alunos do 8º ano, com o tema Frevo; e o terceiro grupo eram alunas e alunos do 7º ano,
cujo tema transitou entre a cultura afro e break dance. Os alunos possuem faixa etária entre
10 a 15 anos.
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Na terceira etapa da pesquisa, ocorreu na semana seguinte. Ao retornar à escola, foi
feito o processo de avaliação e reflexão com os participantes do Festival de GPT utilizando
a entrevista com duas perguntas. São elas: “O que você achou de participar de um Festival
de GPT?” e “Você acredita que é importante participar de um evento de GPT, para
melhorar sua educação e porque?”.
A entrevista é uma das principais técnicas das pesquisas qualitativas por criar uma
relação entre o entrevistado e o entrevistador ao iniciar o diálogo, com a vantagem de
permitir a capacitação imediata da informação desejada. É fundamental para mapear
práticas coletando dados de como o sujeito percebe a realidade, levantando informações
que permita compreender a lógica daquele indivíduo e do grupo (DUARTE, 2004;
LUDKE e ANDRÉ, 1986).
As perguntas foram feitas aos alunos oralmente e em seguida foi solicitado que suas
respostas fossem escritas em uma folha e entregue a professora de Educação Física. As
respostas foram analisadas, o que deu origem ao presente texto.

3 Resultados e Discussão

Durante as aulas de Educação Física muitos foram os obstáculos encontrados para o
desenvolvimento do planejamento prévio para a aplicação do projeto, tais como: a questão
do figurino, a dinâmica de mudanças no calendário da escola, o transporte para levar os
alunos para o Teatro, etc. Mas, todas as dificuldades foram superadas e um dos motivos foi
o apoio da equipe gestora, o apoio dos professores e à medida que o processo se
desenvolvia o interesse dos alunos iam aumentando em ver o projeto se solidificando.
Houve resistência de alguns alunos por causa da preferência pelos esportes
coletivos, mas participaram do trabalho, os figurinos foram confeccionados com TNT, as
ações da escola foram ajustadas para encaixar e não prejudicar o trabalho dos demais
professores e havia sido solicitado o transporte por via de ofício à Secretaria de Educação,
com antecedência.
Chegado o dia da apresentação no Teatro, ao adentrar o hall da Instituição de
Ensino Superior (IES) a expressão que os alunos demonstravam era de descobrimento.
Estavam descobrindo um local de educação com infraestrutura diferente daquela que
conheciam na escola pública. O contato com outra realidade e com a universidade fez com
que os estudantes do projeto aderissem ao propósito da atividade e manifestaram
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curiosidade em relação ao ensino superior e interesse em ingressar nesta esta do ensino ao
finalizarem a educação básica. Interagiram por meio de conversas, tiraram fotos e
perguntaram sobre a realidade na Universidade.
Antes da apresentação dos trabalhos, os estudantes estavam com expectativas,
ansiosos. Ao subir no palco, apresentaram os trabalhos coreográficos, com precisão e
qualidade nos movimentos acrobáticos e artísticos. E foram muito elogiados por diferentes
pessoas.
Ao retornar à escola, foi feito a avaliação e reflexão com os participantes do
Festival de GPT utilizando a entrevista a partir de duas perguntas. São elas: “O que você
achou de participar de um Festival de GPT?” e “Você acredita que é importante participar
de um evento de GPT, para melhorar sua educação e porque?”
Tais questões vão ao encontro do objetivo geral do presente trabalho para
compreender a importância de um Festival de GPT na visão do próprio estudante. Se tal
prática faz sentido para eles, para o desenvolvimento integral, não só como aluno, mas
como um ser que pensa, que sente e que busca por conhecimentos que extrapole os muros
da escola e alcance o mundo social mais amplo.
Para a primeira pergunta feita “O que você achou de participar de um Festival de
GPT?” a resposta foi unânime para o lado positivo. Todos os/as estudantes disseram ter
gostado de participar do evento, utilizando as seguintes palavras, com predominância:
Incrível, Maravilhoso, Diferente, Emocionante, Empolgante.
Além de ter gostado de participar do Festival de GPT alguns ainda expressaram
posicionamentos sobre a escola pública, sobre as aulas de Educação Física Escolar, e sobre
as oportunidades dadas aos alunos:
Aluno 1: “...maravilhoso, experiência única, deveria acontecer
sempre, para mostrar o talento dos alunos...”
Aluno 2: “Eu achei ótimo participar daquele evento...sensação
incrível”
Aluno 3: “...uma emoção que nunca imaginei passar...”
Aluno 4: “...depois da apresentação eu não queria ter ido pra
casa...”
Aluno 5: “...Eu fiquei me elogiando pelo meu esforço...”
Aluno 6: “...um sentimento de gratidão...”
Aluno 7: “Uma mistura de emoção, alegria e desespero...”
Aluno 8: “Eu achei muito legal, top de linha...
Aluno 9: “... conheci várias pessoas, apareci nas redes sociais...”
Aluno 10: “...adorei participar, foi emocionante e empolgante...”
Aluno 11: “...nunca apresentei em um teatro...maravilhoso...”
Aluno 12: “...eu já tô querendo de novo porque eu achei muito
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bom...”
Aluno 13: “...foi muito importante estar ali...”
Aluno 14: “...nenhuma professora de Educação Física tinha feito
um convite desse...”
Aluno 15: “...experiência única na escola pública, por causa dos
boatos da estrutura e dos alunos...e que venham outras dessas...”
Aluno 16: “...chegamos no teatro super nervoso, fiquei encantado...
antes de apresentar coração a mil, nunca tinha feito algo desse
tipo”
Aluno 17: “... Maravilhoso”
Aluno 18: “...comecei a rezar, passar mal de nervoso, medo, mas
consegui...
Percebe-se a falta de envolvimento dos estudantes da escola pública em participar
de um evento artístico da Educação Física, com o conteúdo de ginástica. Muitos não
imaginavam o que é passar pela experiência de estar apresentando um trabalho de cunho
artístico-corporal para uma plateia externa ao seu ciclo social.
Ao experienciar o Festival de Ginástica Para Todos, tanto na volta a escola na
semana seguinte quanto nas respostas durante a pesquisa, foi possível identificar a
possibilidade de participar de eventos dessa natureza, conhecer outras formas de cultura
externa aos muros da escola e, principalmente, saber que são capazes de criar e apresentar
trabalhos produzidos por eles mesmos.
A segunda pergunta feita foi “Você acredita que é importante participar de um
evento de GPT, para melhorar sua educação? Porque?” e a resposta para essa pergunta
foi predominante para o lado positivo, com exceção de um aluno ao responder que não
quer a dança para seu futuro. Todos os alunos e alunas defenderam que tal prática e tais
eventos devem fazer parte da educação formal e básica das pessoas.
Aluno 1: “...ajuda a perder a vergonha, interagir com outras
pessoas e ter mais autoconfiança.
Aluno 2: “...desenvolve nosso corpo para nossa saúde...”
Aluno 3: “...é uma forma de nos dedicarmos mais a escola, saber
que podemos ter experiências como essa, nos faz gostar mais da
escola...”
Aluno 4: (o(a) aluno(a) não respondeu a segunda questão)
Aluno 5: “...aprende a interagir no palco com o público, valoriza
mais as experiências e o desempenho na escola...”
Aluno 6: “...isso faz com que os alunos percam um pouco da
vergonha...”
Aluno 7: “...talvez, foi bom dançar, mas não sei se quero isso pro
meu futuro...
Aluno 8: “...ajuda a ter responsabilidade...”
Aluno 9: “...eu não tenho palavras pra dizer...”
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Aluno 10: (o(a) aluno(a) não respondeu a segunda questão)
Aluno 11: “...achei que foi importante...”
Aluno 12: “...nós aprendemos a controlar a ansiedade e a alegria...”
Aluno 13: “...pode ter vários tipos de habilidades e ter um futuro
melhor na educação...”
Aluno 14: “...a gente vê que tem coisas diferentes para se
aprender...”
Aluno 15: “...novas experiências dão pra saber o que você quer na
vida...”
Aluno 16: “...porque com isso aprendemos outras culturas...”
Aluno 17: “...para a educação é bom ter experiências novas...”
Aluno 18: (o(a) aluno(a) não respondeu a segunda questão)
Os alunos que participaram do Festival de Ginástica identificam ser importante
participar de eventos dessa natureza para melhorar sua educação e justificam querer
conhecer, viver, experienciar coisas diferentes, novas culturas, novos saberes, que
envolvam o corpo em todas as dimensões, em sua totalidade (cognitiva, corporal,
emocional, etc.).
Percebeu-se que os resultados do projeto apontam para a necessidade da articulação
entre os saberes da ginástica para o desenvolvimento integral do estudante da escola básica
do ensino público e a interação com outros espaços educativos para a ampliação dos
capitais cultural e social com vistas a novas perspectivas de futuro.

4 Considerações Finais

Gonçalves (1994) apresenta reflexões sobre o homem moderno e sua corporeidade
na sociedade contemporânea. A autora aponta a escola como uma instituição social que
traz marcas da cultura e do sistema dominante, supervalorizando as operações cognitivas e
o distanciamento das experiências sensoriais, disciplinando (e até anulando) o corpo, os
sentimentos e as ideias dos sujeitos. Transmite conhecimentos do mundo de forma
fragmentada, quantificada, sem tonalidade emocional, cuja aprendizagem de conteúdos se
distanciam do mundo em que o sujeito vive e de como pensa a si e o próprio corpo.
A supervalorização dos conhecimentos cognitivos causa um movimento de
repressão e frustração nos alunos. Nos estudos feitos por Gonçalves (1994) a autora cita
trabalhos que investigou o teor das escritas dos alunos nas paredes das escolas com o
crescente número de mensagens de ódio e angústias sexuais. Tais estudos ligam algumas
agressividades, violências e precocidade sexual a uma didática alienada e desligada das
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experiências emocionais, que não são trabalhadas no ambiente escolar.
Ainda é comum encontrarmos aulas de Educação Física Escolar compactuando
com o controle do corpo, pela realização de movimentos mecânicos, repetitivos, sem
sentido para o sujeito, dissociados de sentimentos e presos a padrões transmitidos pelo
professor. Não permitindo que as pessoas, em idade escolar, criem novas possibilidades e
explore seus movimentos (GONÇALVES, 1994).
A participação dos estudantes da escola pública no evento de Ginástica Para Todos
possibilita perceber que estes anseiam aprender, conhecer, vivenciar e experimentar novos
saberes, novas possibilidades em espaços extraescolares. É necessário apresentar
conteúdos, que valorizem o corpo em sua totalidade, e não reproduzir conteúdos
mecanizados durante todo o ano letivo, por vários anos seguidos. Ademais, apresentar
espaços outros que possibilitem conhecer outras realidades que ampliem seus capitais
sociais e culturais.
Dessa forma, considerar a corporeidade do ser humano se faz necessário para
educar o corpo das pessoas, uma vez que a educação do corpo é a educação do
comportamento humano (BRATCH, 1999).
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Resumo
O processo de ensino-aprendizagem em matemática está, historicamente, associado a um
contexto de inúmeros desafios no âmbito educacional, no qual é observado adversidade a
relacionar conceitos, resolver exercícios, assimilar conteúdos. Sendo assim, considerando a
relevância da matemática de maneira intrínseca em diversas atividades desenvolvidas pelo ser
humano, se faz necessário buscar meios para desenvolver uma boa base perante conceitos
explanados nessa disciplina afim do desenvolvimento amplo dos alunos. Dessa forma, foram
realizadas aulas na turma de Jardim III no CMEI da cidade de Ceres, utilizando brincadeiras no
processo de ensino aprendizagem de matemática com intuito de trazer aulas que estimulem as
crianças, nas quais seja possível aprender brincando, transformando assim o ambiente da sala
de aula e o processo de aprendizagem em algo agradável para o aluno, sempre buscando
subsídios para um melhor processo de ensino aprendizagem nos anos iniciais, levando em
consideração vários estudos na área que ressaltam a importância do lúdico em sala, sempre
observando fatores como a idade das crianças, a fase de desenvolvimento que ela se encontra,
a fim de encontrar a pratica que mais se adequa com cada realidade utilizando como proposta
a brincadeira e o lúdico como uma forma prazerosa de se aprender.
Palavras chave: lúdico, educação, matemática.
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1. Introdução
"O jogo e a brincadeira permitem ao aluno criar, imaginar, fazer de conta e funciona
como laboratório de aprendizagem, permitindo ao aluno experimentar, medir, utilizar,
equivocar-se e fundamentalmente aprender" (VYGOTSKY; LEONTIEV, 1998, p. 23).
Este relato trata-se de uma pesquisa quanto a influência do lúdico no ensino de
matemática na educação infantil em tempos de pandemia, no qual aborda-se a proposta de
brincadeiras de caráter lúdico a ser realizadas no cotidiano das crianças com o auxílio dos
responsáveis. Buscando nesse processo a relevância do lúdico nessa faixa etária e como
profissionais da educação podem utilizar dessas brincadeiras como algo positivo no processo
de apropriação do conhecimento.
Mediante a essa reflexão quanto a importância do lúdico no ensino de matemática nessa
etapa da educação básica delimitou-se o levantamento de dados por intermédio de atividades
desenvolvidas nos CMEI da cidade de Ceres, no qual foram relatadas o uso de atividades préselecionadas que envolviam os conteúdos explanados pela professora das turmas no momento
de realização do projeto.
Nesse viés, a pesquisa levanta a problemática de como abordar a utilização de práticas
lúdicas no cenário atual da pandemia decorrente do covid-19, e o impacto dessas atividades no
processo de ensino-aprendizagem das crianças na disciplina de matemática.
A matemática se encontra presente em nosso cotidiano de diversas maneiras, sendo
possível evidenciar conceitos que envolvem a disciplina em práticas de letramento que nos sãos
comuns, passando despercebidas, as quais não relacionamos se tratar de atividades que
envolvem tal disciplina.
Nesse sentido, busca-se identificar os benefícios da inserção das práticas de jogos e
brincadeiras no ensino da matemática na educação infantil, com crianças de 5 a 6 anos no Centro
Municipal de Educação Infantil da cidade de Ceres, descrevendo as vantagens do brincar na
educação infantil como ferramenta de aprendizagem no ensino da matemática, analisando a
eficácia do lúdico no processo de ensino aprendizagem na disciplina de matemática e
desenvolvendo habilidades e competências previstas na matriz por meio das atividades lúdicas
propostas.
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2. Metodologia
A escola na qual foi desenvolvida a pesquisa constitui-se uma unidade da rede pública
do município da cidade de Ceres, oferecendo ensino totalmente gratuito, de diferentes
realidades socioeconômicas. A escola denominada Centro Municipal de Educação Infantil
Valdete Cândida de Jesus Moraes é localizada na região central da cidade de Ceres-GO, atende
alunos na faixa etária de 4 a 5 anos nas turmas de Jardim II e Jardim III nos turnos Matutino
das 07h00min ás 11h00min, Vespertino 13h00min ás 17h00min e Integral das 07h00min ás
16h00min.
As atividades propostas foram aplicadas na sala do Jardim III turma G de turno Integral,
durante a disciplina de Matemática. Algumas propostas foram aplicadas em sala de aula ou na
quadra no mês março e as outras devido ao momento que estamos passando em ensino remoto
a partir no mês de abril a dezembro de 2020.
Esta pesquisa se orientou por uma abordagem qualitativa. Inicialmente, foram realizadas
pesquisas de cunho exploratório e investigativo com a intenção de fazer um levantamento
teórico acerca do tema explicitado.
Como supracitado, após a análise do referencial teórico e das experiências relatadas por
intermédio dos questionários, foram realizadas intervenções pedagógicas lúdicas na turma do
jardim III (tabela 1), no período do segundo semestre letivo que compreende os meses de
fevereiro a dezembro de 2021, nas aulas de matemática da professora-pesquisadora, em acordo
com a instituição condescendente e com os responsáveis da turma, realizando a coleta de dados
e posteriormente a análise dos dados obtidos.
Foram feitas análises quali-quantitativas dos dados tendo em vista o objetivo central do
projeto ao evidenciar os aspectos positivos do lúdico na formação dos participantes, requerendo
assim uma análise ampla que engloba questões particulares de cada indivíduo e sua visão de
mundo.
Por meio de jogos, (descritos na tabela 1) foram abordados conceitos envolvendo
conteúdos curriculares de matemática na educação infantil, sendo os mesmos, utilizados como
estratégias lúdicas para possibilitar a aprendizagem dos alunos, por meio da observação do
desenvolvimento pleno de habilidades e competências dos alunos que realizaram as atividades
propostas.
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Tabela 1: Jogos propostos e conteúdos matemáticos que podem ser abordados.
JOGOS
CONTEÚDOS
Jogo da Memória
Número, numeral e quantidade.
Jogo da Pizza
Números de 0 a 10; sequência numérica; numeral,
número e quantidade.
Jogo da Amarelinha
Jogo das Formas Geométricas
Pião Numérico

Sequência numérica de 1 a 10.
Formas geométricas.
Sequência numérica, números de 10 a 30.
Fonte: Dados da pesquisa.

3 - Resultados e Discussão
As atividades tiveram início no mês de março do ano de 2020 contando com a
participação de todos os alunos da turma, porém a sociedade foi acometida pela pandemia do
novo corona vírus, a qual trouxe mudanças para a realidade não só dos alunos mas da civilização
como um todo.
Entretanto antes da realização das atividades práticas com os alunos, realizou-se uma
entrevista com 3 docentes da área da educação infantil mensurando dados relevante a este
projeto. Segundo os dados levantados os alunos possuem grandes dificuldades em aprender por
meio de metodologias mais tradicionais, o que pode-se relacionar as mudanças sociais
existentes e que inferem diretamente na vivência dos alunos, como a Era digital, que traz
crianças informatizadas e que desde cedo se encontram imersas nas novas tecnologias.
A atividade trabalhada nesse período inicial com aula ainda presencial foi o jogo das
formas geométricas, onde depois da introdução de algumas formas geométricas realizou-se o
jogo, na quadra da escola, com o intuito de trabalhar o reconhecimento e semelhança das
formas, a coordenação motora, o estímulo da atenção e a motricidade.
A atividade citada acima, assim como as demais realizadas posteriormente a esta
prática, foram desenvolvidos e ministradas apenas pela pesquisadora do projeto nas turmas de
jardim III (do CMEI Valdete Cândida), sendo elaboradas (para o ensino remoto) devido a
pandemia do novo corona-vírus.
Devido a realidade atual de ensino não presencial ocorreram algumas adaptações nas
dinâmicas para que estas pudessem ser trabalhadas nessa modalidade, jogos como o da memória
foram praticados em casa com o auxílio dos familiares, visando o acesso as atividades foram
escolhidas jogos que podem ser construídos com materiais que sejam de fácil obtenção. A
escola disponibilizou o material impresso aqueles que não tem acesso a internet dando total
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suporte no período de regime não presencial, nas atividades que foram desenvolvidas com os
alunos.
No jogo da memória por exemplo foi disponibilizado de forma impressa a base do jogo,
ou seja, os desenhos relacionando quantidade e número foram distribuídos aos alunos pela
instituição de ensino, cabendo aos pais apenas colar a folha de papel sulfite contendo a
impressão em uma superfície de material mais rígido como papel cartão, para que os alunos
pudessem melhor manusear o jogo da memória. Após a produção do material foi realizado o
acompanhamento dos alunos por parte da professora com auxílio dos pais por meio do regime
de aulas não presenciais que ocorreu devido a demanda social existente, visando a continuidade
do ensino.
Nessas aulas as professoras regentes orientavam os pais por meio de plataformas ou
redes sociais utilizadas para comunicação e mediante a tais orientações os pais auxiliavam os
alunos na realização das atividades sem sair do ambiente de casa, buscar melhor resguardar as
crianças nesse ano atípico.
Sendo assim, por se tratar de algo novo, que foge ao habitual muitos pais e responsáveis
apresentaram dificuldades em realizar as atividades com os alunos por diferentes problemáticas.
Alguns se queixaram de não possuir tempo para acompanhar as crianças devido a longa jornada
de trabalho diária, sempre chegando cansados e desmotivados ou mesmo em horários que a
criança já se encontrava dormindo. Houve também reclamações de responsáveis, nas quais
segundo eles não possuíam certa escolaridade ou mesmo jeito para ensinar, mesmo se tratando
de conteúdos envolvendo turmas da educação infantil.
Ressalta-se que como se tratou de uma mudança repentina no cenário educacional não
ocorreu uma formação ampla dos indivíduos que envolvem tal cenário, pais, professores,
gestores e escolas foram pegos de sobressalto o que corrobora para dificuldade apresentada em
se adaptar à nova realidade.
Participaram das atividades no regime de aulas não presenciais cerca de 60 % da turma
ocorrendo participação considerável dos alunos, entretanto vários alunos não conseguiram
acompanhar todas as atividades propostas o que infere no processo de continuidade do ensino
e reflete diretamente no desenvolvimento dos alunos participantes e não participantes.
Outro fator de grande relevância para o desenvolvimento dos alunos se tornou o acesso
as tecnologias nesse período, muitos alunos advêm de uma realidade que torna difícil a
aquisição das ferramentas necessárias para acompanhamento das aulas, sendo oriundos de
famílias desestruturadas e de baixa renda, não possuindo acesso a smartphones ou conexão à
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internet que possibilite participar das aulas.
Tudo isso infere diretamente no processo de ensino aprendizagem dos alunos de baixa
renda dificultando o acesso dos mesmos as aulas, não oferecendo as mesmas possibilidades de
ensino daqueles que possuem uma melhor condição financeira.
Mediante aos dados de pesquisa e acompanhamento dos alunos durante todo o período
letivo, verificou-se um melhor desempenho perante as outras atividades desenvolvidas no
semestre, por aqueles alunos que participaram das brincadeiras evidenciando como positivo a
inserção do lúdico no desenvolvimento dos alunos, na fixação do conhecimento e na mediação
no processo de ensino-aprendizagem.
Trabalhou-se também o jogo da pizza, amarelinha e o pião numérico desenvolvendo
questões acerca dos conteúdos envolvendo os números, sequência numérica, coordenação
motora e lateralidade. No jogo da pizza não foram somente trabalhados os conceitos
supracitados, mas durante a prática também foram trabalhadas habilidades e competências na
montagem e confecção dos materiais como coordenação motora, organização pessoal e
organização de espaço. O jogo do pião numérico trabalhou-se com os alunos sequência e família
numérica de 10 a 30, explorando a visualização e traçado de cada número, podendo ser jogado
individualmente ou em dupla.
Como citado por (Aguiar, 2003) o lúdico no desenvolvimento do brincar proporciona
um contato fundamental da criança com o meio, contato que foi observado em jogos como o da
memória e da pizza no processo de assimilação de quantidade e número, possibilitando as
crianças fazer a relação de número e numeral.
No jogo da amarelinha auxilia no desenvolvimento das noções de números, medidas e
formas geométricas, além da contagem, sequências numéricas, reconhecimento de algarismos,
comparação de quantidades, avaliação de força, localização e percepção espacial são alguns
conceitos e habilidades do pensamento matemático nesse jogo.

4. Considerações Finais
Mediante aos dados obtidos por intermédio do projeto foi possível estabelecer uma
relação entre o lúdico e o processo de ensino aprendizagem, no qual constata-se a relevância da
utilização de jogos/brincadeiras de caráter lúdico no processo de apropriação do conhecimento
na educação infantil.
Foi observado que essa fase do estágio de desenvolvimento cognitivo que os alunos se
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encontram, é ricamente estimulada pelas brincadeiras e práticas de cunho lúdico que envolvam
o aprender fazendo.
Evidenciou-se também por intermédio das atividades propostas que se faz necessário
nessa fase trabalhar de forma ampla o simbolismo trazendo significado aos alunos do conteúdo
explanado para que possam relaciona-lo com sua vivencia e assimilar o que lhes é transmitido.
Embora tenha se relatado a relevância do lúdico o diferencial adotado nessa perspectiva
de ensino foi atrelar a sua utilização ao ensino remoto, o que se mostrou um desafio no início,
mas que apresentou resultados significativos quando trabalhado com o apoio familiar e
institucional.
Portanto, ressalva-se que nessa fase tudo é novo para as crianças e o cenário educacional
pode representar um mundo cheio de descobertas, mas para isso é necessário a mediação do
professor e apoio dos pais e responsáveis, principalmente no desenvolvimento do aluno por
meio do ensino remoto, modalidade instaurada devido a necessidade emergente no contexto da
pandemia.
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Resumo:
Diante da lista dos IFs do Brasil por estado, disponibilizado no Portal dos Professores de
São Paulo (PEBSP), observa- se que, dentre os 38 IFs do Brasil, 6 oferecem o curso de
Educação Física e aderem o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID). O programa, por sua vez, tem o objetivo de incentivar a formação dos alunos em
e aprimorar a formação de educadores, E, é com essa mesma concepção que a Educação
Física contribui para o desenvolvimento de alunos e professores. Nesse sentido, o Pibid na
Educação Física nos IFs no Brasil se iniciou com uma busca de informações sobre quais
IFs possuem o Curso de Educação Física e como o PIBID é executado nesses projetos.
Tendo como base, os editais lançados do PIBID, as postagens em redes socias (facebook) e
nos sites das Instituições Federais do Ceará, Paraíba, Sudeste de Minas, Sul de Minas,
Paraná e IF Goiano. Com isso, percebe-se que, nos campus Canindé, Juazeiro do Norte,
Limoeiro do norte (IFCE); desenvolvem atividades, como oficinas e jogos; participam de
fóruns, eventos e encontros. Em, Souza- Unidade São Gonçalo (IFPB) os alunos
apresentam trabalhos e desenvolvem atividades em escolas, participam de congressos e
mini cursos relacionado à Educação Física. Nos Campus Barbacena e Rio Pomba (IF
Sudeste de Minas); realizam várias atividades esportivas e apresentações como dança. Na
unidade de Muzambinho (IF Sul de Minas) encontra-se um site especifico do Pibid de
Muzambinho, onde os próprios pibidianos realizaram, para expor as atividades e a

trajetória desde 2012 até 2015. Em 2016 até 2021 não foi encontrado mais detalhes sobre o
Pibid no campus. Sendo assim, nessas 4 instituições descritas acima, não foram
encontrados resultados, de como estão trabalhando nesse tempo de pandemia, porém seus
últimos editais foram lançados em 2020. No campus Palmas (IFPR), os discentes,
participam de reuniões e desenvolvem palestras. O último edital foi lançado em março de
2021. E por fim, o campus Urutaí (IF Goiano), no qual sendo a primeira turma de
Educação Física em 2020 foram os primeiros alunos do Pibid. Com isso, participam de
várias reuniões, debates, fóruns e congressos via onlaine, por motivo da pandemia. Diante
do exposto, conclui-se que mesmo havendo obstáculos, como a pandemia, o esforço dos
pibidanos e orientadores para inovar e estimular a expansão da Educação Física nos 6 IFs
do Brasil dentro do programa se faz presente.

Palavras-chave: Pibid. Educação Física. Atividades.
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RESUMO

O nobre ofício de lecionar, especificamente a dança, perfaz-se num considerável
desafio nos meandros deste século, na medida em que muitos óbices aparecem no árduo
caminho do ensino das artes. Portanto, é natural que no âmbito desta modalidade artística se
apresentem variados perfis comportamentais, contudo, a fim de desempenhar este papel com
maestria entende-se que o professor deva adotar uma atitude moderada entre 2 tipos: o
Tradicional e o Libertário.

PALAVRAS- CHAVE: EDUCAÇÃO, ARTE, DANÇA, DOCÊNCIA.

INTRODUÇÃO

As autoras deste ensaio consideram que, na condição de agente inspirador, o docente
deve priorizar o diálogo e a liberdade criativa de seus alunos, mas ao mesmo tempo, têm de
aplicar a disciplina e as repetições exigidas para o desenvolvimento técnico almejado. A
ponderação desses extremos produz maestros completos, todavia, qualquer tentativa de
estabelecer um modelo ideal de professor de dança a ser seguido é leviana e descabida, pois a
arte do movimento não é uma ciência exata.

Para embasar a tese central deste esboço, é oportuno citar Duarte Júnior (2016) que
ensina que a Arte-Educação não deve se ater ao produto final, mas sim ao processo de
criação, assim sendo, a mesma não pode ser influenciada por padrões de beleza impostos pela
massificação da cultura. A arte sendo um ato de coragem e rebeldia em sua natureza, deve se
opor de forma subversiva ao conformismo escolar e à comodidade de reproduzir velhas
fórmulas cartesianas, segundo o referido autor.

Em linhas gerais, segundo entendimento próprio, ao ensinar deve-se recordar que os
movimentos ensinados aos estudantes precisam ter por objetivo não apenas um resultado
imediato final, mas também um processo interior de criação e de descoberta de emoções.

Seguindo essa linha de raciocínio, um argumento válido a favor da Hibridez do
docente consiste na defesa de um perfil libertário, conforme direcionamento do ilustre Paulo
Freire (2001), que assim se exprime sobre a importância da ação dialógica no processo
educacional: `` É práxis, que implica na ação e na reflexão dos homens sobre o mundo para
transformá-lo´´. Sendo o diálogo entre professor e aluno uma forma de fortalecer o
pensamento crítico, de acordo com Freire.

Somente em um ambiente livre de fórmulas rígidas e cobranças exacerbadas, o
discente têm condições de se desenvolver enquanto agente criador e livre, como mostra uma
definição de criatividade de Maria Lúcia Aranha (1993): ``[...] como capacidade humana pode
ser desenvolvida ou reprimida. O seu desenvolvimento acontece quando o ambiente escolar,
familiar, os amigos e o lazer oferecem condições ao exercício do comportamento
exploratório.´´

Apreende-se de tais ideias que o fio condutor entre a criatividade e o aluno é o
professor, ou seja, este deve atuar como um guia para um mundo de infinitas possibilidades.
Portanto, o ensino da dança deve traduzir-se numa ação de troca de experiências e, sobretudo,
num diálogo entre mestre e aprendiz ( que se confundem por não existir protagonismo nem
uma hierarquização nesta relação).

Entretanto, em conformidade com as impressões pessoais da autora deste artigo, a pura
lição cheia de liberdade também demanda freios, no sentido de que a técnica é necessária e,
por vezes, se mostra essencial para que não hajam lesões físicas e para a realização dos
sonhos daqueles que buscam a profissionalização. Esses ``freios´´ aqui propostos consistem
no uso de repetições nas aulas e de disciplina, quando necessário. Todavia, utilizar-se de
alguns métodos tradicionais não significa uma regressão ou a aplicação de um sistema
ultrapassado de ensino. Pelo contrário, um professor que guarda consigo estratégias de
aprendizagem eficazes e as mescla com novas atitudes mostra uma riqueza imensurável de
conhecimento.
A hibridez defendida nesta peça teórica se coaduna com os dizeres de Decroly e
Montessori (1976) pois eles definem que na chamada Escola da Educação Nova `` a educação
propriamente dita não é uma missão do professor; não é uma atividade do ensino por parte do
professor. A educação é intrinsecamente uma atividade que parte da criança, ou seja, a tarefa,
obra e realização da criança [...]. A educação é uma obra que pertence à criança que não tem
de ser educada nem de se educar, mas que apenas tem de viver. É este o sentido da mensagem
de Rousseau. Basta-lhe viver para aprender e compreender.´´

Existem infantes que melhor se adaptam a regras fixas e repetições (necessárias para o
ballet clássico, por exemplo) e outros que vão se desenvolver melhor em estilos mais livres
(danças urbanas, dança do ventre etc...). Em todo caso, há que se haver, primeiramente, uma
adequação entre a criança e a modalidade desejada para que a dança lhe seja agradável e
sadia.
O perfil comportamental, segundo opiniões próprias, varia conforme o modo como o
docente aprendeu a dança que ensina, por isso, entender que é normal repetir velhos hábitos é
o primeiro passo para um crescimento profissional. Esse traço de personalidade também se
constrói com a necessidade de adaptação do profissional com a realidade a ele imposta: na
atualidade, existe uma comercialização da dança ( a coreografia como produto quantificado e
não como coisa de valor inestimável).

Como não se afetar com tal cenário? Ademais, qual a maneira correta de se aplicarem
os fundamentos da Arte-Educação (Interdisciplinaridade; Interação; Integração e Inclusão) na
dança?

Para estes e outros questionamentos, segundo a ideologia da autora, a fidelidade a
convicções pessoais e um trabalho em harmonia entre um perfil libertário ( diálogo e
criatividade) e uma atitude tradicional (repetições e disciplina) parece ser o caminho mais
adequado.

Em particular, quanto à precificação das coreografias e das aulas de academias, a
estratégia mais acertada consiste na aplicação da Interculturalidade (interação), pois conhecer
o valor da dança para vários povos, faz com que os alunos reflitam criticamente acerca do
valor que dão para obras genéricas sem (aparente) significado cultural..Pois `` a música que
me faz rir ou chorar, o alimento que me apetece ou me é indigesto, a carícia que alegra ou me
entristece; tudo isso está relacionado às minhas próprias raízes culturais, às minhas aspirações
e àquelas formas específicas de entender e sentir a vida, que são peculiares à cultura à qual
pertenço.´´ ( Rubem Alves, Hijos del Mañana. p.200).

Em suma, com base no que foi exposto, acredita-se que nenhum docente deva ser igual
ao outro, no sentido de não existir um modelo perfeito de professor, ou seja, a hibridez se
mostrou uma maneira de juntar o melhor de dois mundos: a eficiência da rigidez tradicional e
a liberdade criativa defendida por Paulo Freire. Criar uma atmosfera agradável para o aluno
deve ser o principal objetivo ao se lecionar passos de dança, ademais apresentar-lhes uma
nova forma colorida de enxergar a vida é um presente de artista para artista.
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Resumo
Denominada “A importância do Ensino da História da Matemátia Para a Aprendizagem de
Saberes Matemáticos”, a pesqsuisa evidencia o desenvolvimento dos saberes matemáticos
surgindo da necessidade de sistematização de processos inerentes à nossa atuação em
sociedade. Dessa forma, a introdução da história da matemática em sala de aula é importante
para a compreensão do contexto histórico, social e cultural envolvido no desenvolvimento
dos saberes. O principal objetivo foi identificar e aplicar elementos teóricos e práticos da
história da matemática no contexto da Educação Básica. A pesquisa sendo de cunho
qualitativo e bibliográfica, foi conduzida a partir do levantamento no Catálogo de Teses e
Dissertações da CAPES e por meio do Google Acadêmico, do qual foram extraídos cinco
artigos e quatro dissertações, compreendendo o período de 2009 a 2017, para a análise da
presença de elementos teóricos e práticos relacionados ao ensino pela história da matemática.
A partir do estudo, foi sugerido uma breve proposta de ensino como um exemplo de
aplicação da história da matemática no contexto do 6º ano do Ensino Fundamental. Concluise, que por meio do levantamento feito, como resultado tem-se a preocupação quanto às
estratégias pedagógicas para a implantação de atividades que levem em consideração a
história da matemática, bem como quanto à formação do professor, uma vez que, o ensino
pela história da matemática tem sido destacado como uma estratégia que pode levar à
aprendizagem significativa, no sentido de imprimir sentido às atividades que os estudantes
realizam em sala de aula, de maneira que não se perca de vista questões socio afetivas que são
primordiais e essenciais no processo de aprendizagem, e a abordagem histórica da matemática
permite aos estudantes refletir a partir do contexto histórico, social e cultural envolvido no
desenvolvimento dos saberes matemáticos.
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Resumo:
A pandemia de Covid-19 trouxe para o mundo um novo estilo de vida, estilo esse de
trabalhos e estudos de forma totalmente remotas. Com a crise chegando nas casas dos
brasileiros houve um grande aumento de jovens trabalhando para ajudar em casa de
alguma forma, jovens de todas as idades e lugares, como em Goiânia (GO). Temos como
exemplo o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE/UFG) que é uma
unidade acadêmica da Universidade Federal de Goiás. O mesmo oferece à comunidade
educação básica em todos os níveis. Com isso, temos como objetivo analisar o impacto da
pandemia na vida escolar/acadêmica de alunos do CEPAE/UFG, comparar com o aumento
de alunos contratados com a ausência deles nas aulas. Para a contabilização de dados
usamos alunos desde do 7º ano do Ensino Fundamental (EF) até o 3º Ano do Ensino Médio
(EM). Com meio de auxiliar nosso trabalho, entramos em contato com a coordenação, que
nos enviou a relação de estudantes que trabalhavam antes da pandemia e dos alunos que
começaram a trabalhar durante a pandemia. Antes dos decretos estaduais que
determinaram o isolamento social e fechamento de parte do comércio, nenhum aluno do
CEPAE/UFG havia declarado estar exercendo atividade remunerada. Entretanto, o
levantamento realizado em março de 2021 mostrou que 22 alunos declaram estar
desenvolvendo alguma atividade remunerada durante o período letivo, sendo 9 estudantes
do EF e 13 do EM. Quatorze estudantes declararam trabalhar em estabelecimento
comercial, 6 de forma autônoma e 2 alunos possuem os dois tipos empregos. Em média os
estudantes trabalham 6 hrs/dia (mínimo de 2 hrs/dias e máximo de 11hrs/dia) nos períodos
da manhã (6 alunos), tarde/noite (9 alunos) ou em período integral (7 alunos). A queda da
economia nacional provocada pela pandemia de Covid-19 despertou a necessidade de
estudantes, especialmente os de baixa renda, se inserirem no mercado de trabalho a fim de
complementar renda familiar. Fato agravado pelo corte do auxílio emergencial federal ao
final de 2020. As aulas remotas, com poucas atividades síncronas, deixaram os estudantes
com maior liberdade para buscar empregos durantes os períodos em que deveriam estar em
sala de aula. Estes alunos, além do desafio de se adaptarem ao ensino remoto, estão tendo
que conciliar os períodos de trabalhos com os horários de estudos. A falta de dedicação
exclusiva dos alunos quanto as aulas podem provocar a queda no rendimento escolar e
prejudicar os alunos no ENEM.
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Resumo: A inclusão de estudantes com Necessidades Educativas Especiais (NEE) em
ambiente escolar é um tema muito discutido entre os profissionais da educação e pela
sociedade em geral e é assegurada pela constituição de 88 e a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação –LDB. Professores e alunos enfrentam, todos os anos, uma série de dificuldades e
no atual cenário, em que o ensino remoto (imposto pela pandemia do novo coronavírus) se
consolidou nas escolas, nos deparamos com novos desafios nos contextos educacionais. O
presente artigo traz o relato de experiência, em que no contexto do ensino remoto novas
habilidades e estratégias tiveram que ser desenvolvidas para assegurar o acesso desses alunos
ao desempenho escolar. A metodologia consta de uma pesquisa descritiva baseada nos
processos e metodologias implementadas durante o período remoto utilizadas na disciplina de
Biologia para a inclusão de um aluno com Síndrome de Down. Ao final desse trabalho esperase despertar entre a comunidade acadêmica uma reflexão sobre as possibilidadesde ensino
inclusivo durante o atual cenário de pandemia.
Palavras-chave: Inclusão escolar; Síndrome de Down; Biologia; Metodologia inclusiva.
1 Introdução
Síndrome de Down (SD) é uma condição genética marcada pela presença de um
cromossomo a mais no par 21, chamada trissomia 21. Os primeiros indícios de SD foram
relatados pelo médico John Langdon Down (1866) que verificou as características dessa
síndrome em crianças com atraso intelectual (RODRIGUES, 2018; MOREIRA, EL-HANI e
GUSMÃO, 2000). A síndrome se caracteriza por um conjunto de malformações causadas no
cromossomo 21 que altera a formação de vários órgãos desde o início da formação do feto. O
crânio se desenvolve com certa anormalidade que possui um leve achatamento que dá uma
característica arredondada da cabeça. O cérebro apresenta volume e peso menores do que o
esperado e o número de neurônios apresenta-se reduzidos em diversas áreas, por isso, o atraso
intelectual (PAIVA et al, s/d).
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O presente trabalho demonstra a importância de processos metodológicos e estratégias
de ensino diferenciados no processo ensino aprendizagem de alunos com SD durante o
período de ensino remoto. Sabe-se que a escola é um espaço primário para a superação das
dificuldades de relacionamento encontradas em crianças com SD, nela as atividades propostas
precisam atender as necessidades dos alunos respeitando suas limitações dentro dos processos
de ensino aprendizagem, para tanto é fundamental conhecer algumas características do
desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança com SD relevantes para este processo
(RODRIGUES, 2018). Porém, neste momento de pandemia o ensino remoto tornou-se
realidade e como tal é necessário agir de forma que o ensino não fique ultrapassado e novas
estratégias sejam criadas e observadas para que esses alunos recebessem acompanhamento
adequado e de qualidade como suporte no ensino remoto emergencial.
Os objetivos primordiais deste estudo são teorizar e descrever o processo e
metodologias utilizadas na disciplina de Biologia durante o período de ensino remoto no
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás-UFGGoiânia, Goiás, Brasil, com um estudante com da SD.

2 Metodologia
O presente estudo faz parte do grupo de pesquisa LUPA: Ampliando a inclusão
escolar e a formação de professores do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação
(CEPAE) da Universidade Federal de Goiás (UFG),Goiânia, Goiás, Brasil. Trata-se de uma
pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. Participa desse estudo o estudante Kim de 19
anos, que cursa o 2º ano do ensino médio (EM) e estuda na instituição há cinco anos e meio.
Kim é alfabetizado de forma limitada, lê e consegue se comunicar pela escrita por ter
dificuldades na oralização das palavras. Conta com a ajuda do mediador e de familiar para ler
suas atividades de Biologia e explicá-las para que o estudante possa realizá-las.
Todos os documentos utilizados no estudo são arquivos próprios, desenvolvidos e
aplicados pelo professor orientador e os mediadores que acompanham o desempenho do aluno
de forma remota, no período entre agosto de 2020, mês em que o ensino remoto foi iniciado
na unidade, até março do presente ano.

2.1 Procedimentos e metodologias utilizadas
Todos os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) matriculados no
CEPAE possuem, para o melhor atendimento e objetivando a inclusão do mesmo, um
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professor orientador, que é um dos professores de sua turma que o acompanha de perto
durante todo o ano letivo, mantém uma comunicação frequente com a família do estudante e
orienta os mediadores pedagógicos que auxiliam o aluno. Kim possui dois mediadores que
são alunos de graduação da UFG, atuam como bolsistas do Projeto Educar na Diversidade e
realizam um acompanhamento individualizado com o aluno, ambos são orientados por esse
professor e pela Comissão de Educação Inclusiva do CEPAE/UFG. O atendimento
pedagógico individualizado de Biologia (e também das outras disciplinas) teve início em 31
de agosto de 2020, utilizando a plataforma Google Meet com encontros diários e duração em
média de uma hora. Todas as mediações foram gravadas e na maioria das vezes, tiveram a
presença de um dos responsáveis pelo aluno no acompanhamento em casa.
As estratégias metodológicas foram estruturadas a partir do histórico escolar do
estudante, suas potencialidades e suas necessidades educacionais específicas. Um plano de
trabalho escolar foi elaborado para Kim com orientações diárias específicas para o ensino
remoto como a preparação do ambiente em casa, organização dos horários e do material
escolar. Reunião com os familiares para constatação de dispositivos eletrônicos disponíveis
para os atendimentos e qualidade da rede de internet, atualmente, indispensável para o ensino
remoto emergencial.
Os encontros de Biologia ocorreram semanalmente com duração em média de uma
hora utilizando como principal suporte as atividades adaptadas pelo professor. O estudante
teve acesso a todas as atividades que os outros alunos de sua turma receberam e de forma
complementar, atividades com adaptações curriculares que possibilitam o acesso do aluno ao
conteúdo (ZANATO E GIMENEZ, 2017). O currículo flexível dá acesso aos conteúdos a
todos os alunos, sem empobrecê-los e sim possibilitando alternativas metodológicas e
avaliativas que atendam as especificidades de aprender de cada um (CAPELLINI, 2018).
Flexibilização curricular: Para a produção das atividades de Biologia adaptadas foi
levado em consideração as características particulares do aluno, suas facilidades e limitações
apresentadas. as atividades foram criadas se baseando em temas de grande interesse do
estudante como o personagem Chaves. Outra estratégia investida foi a utilização de letra
bastão, caixa alta e em resolução maior, o que facilita a autonomia do aluno para a leitura. A
complementação de textos com muitas ilustrações também foi usada para ampliar o
entendimento do conteúdo proposto. Todas essas estratégias pedagógicas são registradas pelos
mediadores no diário pedagógico com riqueza de detalhes.
Diário pedagógico: Após cada atendimento individualizado e resolução das
atividades os mediadores registram no diário pedagógico sobre os objetivos alcançados,
3

avanços e dificuldades encontradas pelo aluno. São registros preciosos para a avaliação
processual do desempenho escolar do estudante.

3 Resultados e Discussão
A frequência do aluno nos atendimentos remoto de Biologia atingiu quase cem por
cento das aulas, em todas as mediações a mãe esteve presente e disponível para melhor
desenvolvimento e concentração do aluno. A alta frequência facilita uma melhor compreensão
dos temas trabalhados e o ritmo da aprendizagem.
Todas as atividades elaboradas com adaptações curriculares foram baseadas nas
atividades aplicadas para a turma do 2o ano do EM (Fig. 1AB). Sempre trabalhando com o
mesmo conteúdo da disciplina e com o cuidado de pensar atividades sem empobrecimento do
conteúdo. Essa estratégia é fundamental para que o professor não subestime as habilidades do
aluno que tem uma forma diferenciada de aprender. Ao apresentar um desenvolvimento
diferenciado e não corresponder a um ideal de aprendizagem, o aluno, geralmente, é
considerado incapaz e seu tempo de aprender não é respeitado. Assim, são transformadas as
formas diferenciadas de aprender em deficiência de aprendizagem. O diferente torna-se,
assim, anormal (BARRETO & REIS, 2011) (Fig. 2).
Figura 1 – Atividade proposta para o segundo ano do ensino médio – Tema: Moléculas da Vida (A) e
atividade com flexibilização curricular – Tema: moléculas da vida (B).

A

B

4

Figura 2 – Atividade realizada pelo estudante

Melero (1999, apud Souza, 2017) acredita que a inteligência não define, e sim se
constrói, não sendo fixa e constante durante toda a vida. Todos os alunos com SD precisará
em algum momento, de apoio, não especificamente de uma equipe extra ou específica.
A família e a escola são instituições que exercem grandes influências no
desenvolvimento do indivíduo e formam as suas representações sociais, e possuem um ponto
em comum, preparar indivíduos para atuarem na sociedade (DUVEEN, 1999 apud SOUZA,
2017).
A criança com SD têm capacidade de aprender, mas tem dificuldade de aprender e
adaptar. Em razão disso a adaptação pertinente educativa (objetivos, métodos, avaliações,
etc.), tem o propósito de conseguir avanços progressivos (SOUZA, 2017). Por isto a
necessidade de preparar atividades adaptadas pensando no processo ensino aprendizagem
individual.

4 Considerações Finais
As estratégias utilizadas visam reduzir os danos que todo processo de distanciamento
escolar vem causando nos alunos e em especial, nos alunos com necessidades educacionais
específicas. O objetivo é que esses alunos recebessem acompanhamento adequado e de
qualidade como suporte no ensino remoto emergencial.
Reconhecemos que o momento criou um abismo entre o aluno e a escola causando
muitas perdas para todos e de forma mais impactante para os alunos com deficiência
intelectual que necessitam de um acompanhamento mais próximo com seus colegas e
professores. Mas por meio das mediações/atendimentos individualizados, mesmo de forma
online, buscamos alcançar esses alunos e promover situações de ensino-aprendizagem que de
fato respeitem os diferentes movimentos de aprender. Com essas ações de acessibilidade
pedagógica conseguimos estreitar esse distanciamento e amenizar os impactos do momento
5

pandêmico. Esse trabalho mostra a importância de desenvolver novas habilidades e
metodologias para que a inclusão se torne possível mesmo em período remoto.
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Resumo:
Em função da suspensão de aulas e atividades realizadas presencialmente por causa da
pandemia, houve um aumento do uso de plataformas e ferramentas virtuais como alternativa
didático-pedagógica. Esse movimento para o uso de tecnologias no (ou para o) ensino tem
motivado discussões acerca do ensino híbrido, modelo em crescente evidência. Dessa forma,
participantes do Programa de Residência Pedagógica de Letras/Português da Universidade
Federal de Alfenas desenvolveram um projeto para a produção de Cadernos Didáticos
objetivando contribuir para o trabalho de professores de escolas públicas no contexto do
ensino remoto ou ensino híbrido. Os Cadernos Didáticos foram divididos em duas partes,
uma dedicada ao aluno com atividades variadas e outra direcionado ao professor com
orientações pontuais. O público-alvo escolhido foi o primeiro ano do Ensino Médio. A
produção do material foi idealizada para desenvolver habilidades referentes à interpretação
e à análise de textos como anúncios publicitários, além do uso e compreensão dos elementos
e funções da linguagem. Ademais, todo o trabalho foi desenvolvido na plataforma Padlet,
ferramenta digital na versão gratuita, e projetado para ser utilizado em aulas remotas,
híbridas ou a distância por professores de Língua Portuguesa. Como resultado principal, o
projeto possibilitou a aproximação dos residentes com diversas plataformas e ferramentas
digitais contribuindo, dessa forma, para a formação docente e para o desenvolvimento de
competências e habilidades na dimensão profissional e na autogestão do conhecimento.
Palavras-chave: Ensino remoto. Tecnologias. Formação docente.
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Resumo:
Durante a crise pandêmica de covid-19, professores(as) de várias áreas do conhecimento
foram compelidos a buscar processos criativos de ensino-aprendizagem. Esse relato
descreve algumas estratégias utilizadas para amenizar a ausência de atividades presenciais
das disciplinas de “Agricultura Digital”, “Redação Científica” e “Veículos Aéreos NãoTripulados-VANT”. As disciplinas foram ministradas de forma independente, mas com a
mesma temática: Desafios na Formação de Profissionais para Agricultura 4.0. Embora
estas disciplinas tenham sido oferecidas na pós-graduação, a aprendizagem contou com o
apoio voluntário de discentes de graduação, CEOs de startups e profissionais da iniciativa
privada. Com auxílio de um coordenador de graduação de agronomia, coordenadores de
pós-graduação acadêmica e profissional, assessora pedagógica e assessora de
comunicação, o escopo de aprendizagem foi ampliado para incluir gamificação e project
based learning em demandas do ambiente empresarial da agricultura. Problemas reais
foram selecionados com base na carga horária da disciplina, experiência dos professores e
ementa da disciplina. Todas as disciplinas incluíram trabalhos em grupos interdisciplinares,
combinando recursos e habilidades com métodos de ensino apropriados para o
reconhecimento de méritos. O processo de ensino-aprendizagem envolveu metodologias
ativas, primando pelo protagonismo do aluno, de forma autônoma, ativa e participativa. Os
primeiros momentos síncronos foram utilizados para direcionamentos sobre o conteúdo
básico. Cerca de 80% dos momentos síncronos foram utilizados para revisar os problemas
e soluções apontados pelos discentes. Os participantes também contribuíram com a escolha
dos instrumentos avaliativos. Na disciplina de agricultura digital, os participantes foram
desafiados a pensar em soluções digitais para pequenos produtores. Em redação, os

participantes apontaram melhorias para a formação acadêmica dos profissionais da
agricultura. Em VANT, os discentes desenharam um plano de negócio para startup na
agricultura. Ao final das disciplinas, os discentes e convidados externos participaram de
um workshop aberto a toda comunidade para apresentarem suas experiências e
compartilhar algumas pílulas de conhecimento adquiridas durante a disciplina. O último
workshop protagonizado pelos discentes contribuiu na formação profissional de mais de
768 profissionais (https://youtu.be/fINimWPInYs). Em conclusão, o conteúdo ministrado
totalmente on-line durante a pandemia foi usado com sinergismo no desenvolvimento de
competências e habilidades individuais, de equipe e organizacional.

Palavras-chave: gamificação. project based learning. agricultura digital.
empreendedorismo. coronavírus.
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Resumo:
Esse relato resulta de ações desenvolvidas no âmbito do Programa Residência Pedagógica
(PRP). Ressaltamos que o ensino remoto tem sido um desafio para professores, pais e
alunos, principalmente da educação básica. Temos vivenciado esse cenário atuando como
bolsistas do PRP em uma sala de 3º ano do ensino fundamental. Nosso objetivo na
instituição educativa é o de contribuir com o trabalho da professora regente no processo de
ensino, elaboramos nosso projeto de trabalho para atender as necessidades dos alunos.
Com o auxílio da docente temos gravado vídeos, elaborado atividades, as quais têm tido
resultados significativos com relação ao desenvolvimento dos educandos. Escolhemos
como ferramenta didática os gêneros textuais, buscando tornar o ensino de Língua
Portuguesa ainda mais significativo, trabalhando a língua como uma prática social, que
engloba escolhas linguísticas, as quais precisam se adequar ao contexto em que são
utilizadas.
Palavras-chave: Gêneros Textuais. Língua Portuguesa. Leitura. Escrita.
1 Introdução
O ensino a distância tem ganhado ênfase nos últimos anos, nesta modalidade
professores e alunos ficam em ambientes distintos e a aula acontece por meio de
tecnologias da informação e da comunicação, as quais são assistidas remotamente.
Podendo assim, serem aulas gravadas ou ministradas em tempo real. No contexto da
Pandemia, esta modalidade de ensino ficou ainda mais conhecida, e tem permitido até
mesmo que a educação básica ocorra, mesmo em meio ao isolamento social.
Mediante esta circunstância iniciamos esse ano letivo como residentes atuando de
forma remota, juntamente com os professores regentes.
Sobretudo, a partir de discussões com a professora identificamos as principais

dificuldades da turma, que segundo ela, em geral consiste na inconsistência na realização
de atividades de leitura e escrita. Optamos por trabalhar com gêneros textuais, com o
objetivo de contribuir com o aprendizado dos alunos, explorando a leitura, a produção
escrita e a interpretação de texto. Visto que, os gêneros textuais são um aliado considerável
no ensino da língua portuguesa, pois além de colaborarem com o desenvolvimento da
linguagem, tais atividades permitem também a ampliação da competência leitora, a
capacidade de produção textual, bem como o conhecimento gramatical da língua.
Visto que em seu dia a dia os alunos têm acesso constante a uma variedade de
textos, tais como receitas, notícias e mensagens de textos, a escola tem o papel de
promover situações que permitam aos alunos o reconhecimento dos gêneros textuais, de
forma que saibam utilizá-los em seu cotidiano.
Visando a cidadania, a escola deve proporcionar condições para que o aluno
produza os mais diversificados efeitos de sentido, no uso da língua, e saiba adequar o texto
a diferentes situações de interlocução oral e escrita. Sendo de suma importância
contemplar, nas atividades de ensino, as diversidades, bem como os gêneros textuais.

2 Metodologia
Este trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa,
realizada no 3º ano vespertino, da Escola Municipal Dom Bosco, em Morrinhos-Goiás. A
pesquisa foi toda remota em razão da pandemia. Tivemos nosso primeiro contato com a
professora, assim como os outros, através do aplicativo de mensagens instantâneas
Whatsapp. Não foi um trabalho muito fácil, por ser à distância e por não conhecermos de
fato os alunos e suas particularidades.
Optamos por trabalhar com gêneros textuais. Mas tivemos que adaptar nosso Plano
de Atividade para atender as dificuldades dos alunos, e também porque as escolas nos
primeiros meses deste ano trabalharam retomando conteúdos das séries anteriores. No
nosso caso, tivemos que retomar conteúdos do 2º ano. Ao receber o feedback das
atividades e conversando com a professora foi possível perceber a dificuldade dos alunos
com relação à leitura, escrita e interpretação de texto. Continuamos explorando a leitura e a
escrita, atividades essenciais para esta faixa etária.
Com o sistema remoto de ensino, nós elaboramos atividades, produzimos vídeos
explicativos e enviamos para a professora. Não temos nenhum contato direto com os
alunos nem com os pais. A professora regente quem encaminha o material que produzimos

para os alunos.

3 Resultados e Discussão
No primeiro momento, conversando com a professora, ela nos disse que os alunos
tinham bastante dificuldade com relação à leitura e à escrita. Tendo em vista a adaptação
ao ensino remoto em 2020, a falta de internet para muitos e a falta de aparelhos
tecnológicos para realização das atividades, muitos alunos chegaram ao 3º ano sem
conseguir decodificar e sem fluência de leitura. Pensando nisso, começamos trabalhando
com textos menores e fomos aumentando no decorrer das semanas. Toda semana
encaminhamos uma atividade e um vídeo com a explicação. As atividades exploram a
leitura, a escrita e a interpretação de texto. Hoje a professora nos diz que mesmo diante das
circunstâncias atuais, devido a Pandemia, os alunos estão se desenvolvendo bem,
respondendo às atividades propostas.
Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é essencial trabalharmos a
decodificação e a fluência de leitura, escolhendo atividades que contribuam com o
desenvolvimento da capacidade leitora, com a compreensão e a estratégia de leitura.
Pinazza (2007) afirmou, tendo como referência o filósofo e pedagogista John
Dewey, que um dos maiores desafios dos professores comprometidos com a educação é
identificar os interesses e as experiências pessoais dos alunos, e utilizá-las como ponto de
partida para elaboração de conteúdos. Ainda tendo como referência o filósofo, Pinazza
ressalta que o professor deve utilizar o plano escolar e as experiências pessoais dos
educandos, não se opor a uma dimensão e fazer uso da outra, mas trabalhar as duas em
conjunto, permitindo a acomodação e interação no processo de aquisição de conhecimentos
(Dewey 1958a, 1967). Este trabalho é ainda mais desafiador no contexto em que vivemos
hoje, pois não tivemos nenhum contato direto com os alunos, tudo que ficamos sabendo
sobre eles é através da professora regente, que também não tem nenhum contato
presencial.
O trabalho docente não é apenas ensinar a ler e a escrever, mas é, sobretudo, levar
os educandos a fazer uso da leitura e da escrita, envolver-se em práticas sociais. É
imprescindível possibilitarmos o acesso à leitura e à escrita, disponibilizando materiais que
explorem tais competências. Como participantes do processo de ensino, especificamente
no 3º ano do ensino fundamental, não podemos simplesmente aprimorar a alfabetização,
mas também, contribuir com a formação letrada dos alunos. O que, segundo Magda Soares

(1999), beneficia todo o seu modo de pensar, falar e agir, pois a pessoa letrada passa a
utilizar a língua de forma diferente se comparada a uma pessoa analfabeta ou iletrada.
Trabalhar gêneros textuais nos permite não somente aperfeiçoar a leitura e a escrita, mas
trabalhar o uso da língua no contexto social. Permitindo que os educandos compreendam
que existem diferentes tipos de textos os quais são utilizados de formas diferentes, de
acordo com cada situação.

4 Considerações Finais
Sabemos que o processo que conduz a leitura é realizado em conjunto com os pais,
eles são figuras de suma importância para o bom desenvolvimento dos alunos, essa
importância fica ainda mais evidente no ensino remoto. Afinal, é através do apoio familiar
que as crianças ganham impulso para aprender a lidar com esta modalidade de ensino. Nós
participantes deste processo, também devemos inovar, buscar novos meios que contribuam
com o processo de ensino-aprendizagem, levando sempre em consideração a realidade dos
alunos.
Nossa atuação foi e tem sido um desafio, tivemos certa dificuldade no início por não
conhecer de fato os alunos, e certa limitação com relação à tecnologia e a gravação de
materiais. A professora regente nos apoiou, dando sugestões de aplicativos para elaboração
dos vídeos. Possibilitando que a intervenção ocorra.
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Resumo:
Apresentamos uma pesquisa com o objetivo de evidenciar as contribuições advindas do
estudo da Natureza da Matemática para redimensão de práticas pedagógicas para o ensino
da Matemática na Educação Básica. Para a contextualização dessa pesquisa, foram
utilizados os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 2017. Esse
sistema evidencia as possíveis dificuldades apresentadas pelos alunos com o processo de
aprender Matemática, além de colocar em foco as demandas e desafios para as práticas
pedagógicas docentes. Para atingir os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa
exploratória de cunho qualitativo com professores atuantes na Educação Básica pública do
município de Caxias do Sul. As entrevistas foram realizadas via chamada de vídeo no
aplicativo Whatsapp nos meses de maio e junho de 2020. Os desdobramentos da pesquisa
indicam que as práticas para o ensino de Matemática precisam estar focadas em
significação e compreensão, para assim terem o potencial de desenvolver o pensamento
lógico matemático.
Palavras-chave: Aprendizagem da Matemática na Educação Básica. Natureza da
Matemática. Práticas Pedagógicas para o ensino de Matemática.
Formatação geral:

1 Introdução
Uma análise dos dados do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) 2017
revela que a maioria dos alunos na Educação Básica possui habilidades básicas ou
1

insuficientes em Matemática, nas quais os alunos conseguem fazer somente as relações
iniciais, como relações monetárias. Esse cenário mostra os desafios que a Educação Básica
enfrenta, como, por exemplo, as dificuldades apresentadas pelos alunos para aprender os
procedimentos matemáticos elementares, diferentes contextos escolares e ainda, a
necessidade de redimensionamento da prática docente.
O estudo de Becker (2012) revela que os alunos não relacionam o que aprendem
nas aulas de Matemática com o viver cotidiano, relacionando-a somente com as tarefas
escolares que precisam realizar e até mesmo com o vestibular. Vemos a necessidade de
problematizar a situação atual do ensino de Matemática na qual, em geral, o professor foca
suas práticas pedagógicas na apresentação de problemas modelos, para que os alunos
resolvam uma lista de exercícios, muitas vezes sem ter entendido o procedimento. Assim,
os estudantes acabam por focar mais na simbologia, manipulação de símbolos e execução
de fórmulas, sem entender o contexto e a fundamentação, levando-os a considerar a
Matemática como algo difícil. Essa forma de ensinar está relacionada a uma cadeia de
eventos que pode permear o ensino da Matemática, como os alunos tenderem a decorar a
resolução de problemas, o que os leva a ter dificuldades de aplicar em outros contextos os
conceitos abordados e, como consequência, não gostar da Matemática; implicando em
altos índices de reprovação.
Partimos do pressuposto de que o conhecimento do professor de Matemática sobre
a natureza dessa área pode ser utilizado para redimensionar sua prática docente. Para tal,
vale lembrar que a Matemática escolar não se reduz a uma versão elementar e “didatizada”
da Matemática científica e também que a prática profissional do professor de Matemática
da escola básica é uma atividade complexa, cercada de contingências, e que não se reduz a
uma transmissão técnica e linear de um “conteúdo” previamente definido. (DAVID;
MOREIRA, 2005).
Assim, a pesquisa1 que realizamos busca compreender as relações entre práticas
pedagógicas e a Natureza da Matemática, bem como apresentar contribuições advindas do
estudo da Natureza da Matemática para redimensão de práticas pedagógicas para o ensino
da Matemática na Educação Básica. A relevância desse estudo consiste em apresentar
estudos para redimensionar as práticas pedagógicas articulando o conhecimento
matemático, para que o ensino possa ir além de decorar fórmulas e realizar cálculo
Esse artigo é um recorte da dissertação “A Natureza da Matemática no Contexto de Redimensão de
Práticas Pedagógicas para o Ensino de Matemática na Educação Básica” realizada junto ao PPGEdu da
Unversidade de Caxias do Sul (UCS) sob a orientação da Profa. Dra. Eliana Maria do Sacramento Soares.
1
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mecânico. Esperamos que os resultados desse estudo possam auxiliar os professores de
Matemática da Educação Básica a ampliar seus conhecimentos sobre a Natureza da
Matemática e que possam criar práticas pedagógicas para alcançar resultados mais
adequados às demandas atuais, principalmente, considerando o atual cenário de
distanciamento social, com o ensino remoto.

2 Metodologia
O delineamento metodológico dessa pesquisa é de abordagem qualitativa de cunho
exploratório, pois busca compreender e analisar o objeto de pesquisa em relação ao seu
meio natural, não o isolando de seus contextos e posicionando a pesquisa em relação ao
meio do objeto pesquisado.
A abordagem metodológica qualitativa se mostra adequada, pois buscamos
compreender como o estudo da Natureza da Matemática poderia contribuir para a
redimensão de práticas pedagógicas para o ensino da Matemática na Educação Básica,
buscando estabelecer relações aos dados construídos.
O aspecto exploratório é justificado, pois buscamos conhecer melhor as relações
entre práticas pedagógicas e a Natureza da Matemática, que vai ao encontro ao propósito
das pesquisas consideradas exploratórias que objetivam “proporcionar mais familiaridade
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito [...]” (GIL, 2010, p. 27).
A construção dos dados foi realizada mediante entrevista semi-estruturada, aqui
também denominada entrevista dialogada. A expressão entrevista dialogada é mais
condizente com a forma que conduzimos nossas entrevistas, já que tentamos evitar a lógica
pergunta e resposta, buscando desenvolver um diálogo. Esse instrumento se mostrou
adequado, pois permitiu aos participantes falar livremente e desenvolver mais suas
respostas, sem possíveis constrangimentos perante o grupo de professores entrevistados.
Zago (2011) enfatiza que por meio da entrevista é possível expressar as realidades
que poderiam ser ocultados em respostas padronizadas. Ainda, ressalta a importância de
ganhar a confiança do participante para que a entrevista dialogada possa ser mais
produtiva, já que os entrevistados tendem a contribuir e desenvolver mais suas respostas se
confiarem no pesquisador.
As questões da entrevista foram formuladas tendo como foco a atuação do
professor: a forma de planejar e desenvolver a aula; aspectos que ele leva em conta para
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isso e como ele reorganiza sua prática. Elas foram pensadas para servir de fio condutor
para desenvolver uma conversa onde o professor pudesse contar sobre sua prática e revelar
informações importantes para a constituição do corpus dessa pesquisa.
Os sujeitos da pesquisa são professores atuantes na disciplina de Matemática da
Educação Básica do ensino público na localidade do município de Caxias do Sul. A
pesquisa contou com a participação de 8 (oito) professores ao todo, sendo a participação
deles de caráter voluntário.
Os sujeitos foram divididos em Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio.
Para os sujeitos do Ensino Fundamental (anos finais), foram entrevistados 4 (quatro)
professores de duas escolas municipais (dois professores de cada escola) e para os sujeitos
do Ensino Médio, foram entrevistados 4 (quatro) professores de duas escolas estaduais
(dois professores de cada escola). As entrevistas ocorreram nos meses de maio e junho de
2020, por chamada de vídeo do Whatsapp2, já que ocorreram no início da pandemia do
Corona Vírus.
Os dados transcritos foram analisados a partir da Análise Textual Discursiva (ATD)
proposta por Moraes e Galiazzi (2011). Esse método de análise busca compreensões sobre
os fenômenos e, no caso do nosso estudo, a relação entre práticas pedagógicas e Natureza
da Matemática.

3 Resultados e Discussão
As categorias emergentes foram identificas a partir da unitarização que foi realizada
num ir e vir entre os norteadores teóricos, a pergunta de pesquisa e as informações das
professoras, considerando as orientações de Moraes e Galiazzi (2011). Desse processo,
emergiram 6 diferentes categorias 3 das quais somente duas serão abordadas nesse texto:
Muitos, muitos exercícios e Historinha, pois versam sobre práticas pedagógicas de forma
mais direta do que as outras.
Nessa categoria estão as verbalizações das professoras que mencionavam grande
quantidade de exercícios como prática pedagógica.
A categoria foi nomeada como Muitos, muitos exercícios, pois 6 das 8 professoras
2

Aplicativo de mensagens instantâneas e chamadas de voz e vídeo para smartphones.
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As categorias emergentes e discutidas na dissertação foram: Muitos, muitos exercícios; Linguagem
Coloquial e Linguegam Matemática; Historinha; 'Onde que a gente usa isso?'; Anos Inicias: Formação e
Bloqueio e Sobre 'O que é a Matemática?'.
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entrevistadas relataram fazer uso de muitos exercícios em aula e, às vezes, muitos
exercícios como tarefa de casa. Somente duas professoras não mencionaram muitos
exercícios em aula como práticas pedagógicas. A PE4 mencionou deixar tempo em aula
disponível para exercícios e que eles costumam ser contextualizados, mas não mencionou
sobre a quantidade.
Fala da PE4 na íntegra: Todas as atividades de vestibular e ENEM. Porque a nossa
escola visa muito o ENEM. A gente costuma fazer um puxado aí de ENEM. Como as
minhas já são contextualizadas, eu não me preocupo tanto assim. Quando a gente busca
do ENEM, eles não se assustam.
As falas apresentadas da professoras, num geral, se relacionam com o que Becker
(2012) caracteriza como o Cálculo Mecânico, que apresenta como uma prática de Resolver
muitos Exercícios. A verbalização das professoras revela uma prática vigente no ensino da
Matemática na qual o professor apresenta uma maneira de resolver exercícios para o aluno
repetir para aprender. Esse aspecto indica que, por mais que as professoras possam
apresentar práticas pedagógicas que tendam à Natureza da Matemática, o cálculo mecânico
se revela como uma prática componente de suas aulas e ainda, para algumas das
professoras, como parte fundamental de suas práticas.
Considerando as falas das professoras, há indícios de que o cálculo mecânico seja
uma prática vigente e ainda sendo considerado como garantia da aprendizagem matemática
dos estudantes. Inferimos que em uma concepção construtivista de aprendizagem, o
cálculo mecânico não é considerado como base para o desenvolvimento e para a
compreensão dos conceitos matemáticos pelo aluno, não podendo ser considerado como
suficientes para aprendizagem matemática. Becker (2012, p. 43) acrescenta que “o
conhecimento matemático não se dá apenas pelo fazer, mas pela compreensão desse fazer.”
Assim, se não houver reflexão sobre o que foi feito, inúmeros exercícios acabam por
perder o propósito.
A categoria Historinha surgiu das falas das professoras que mobilizavam, de
alguma forma, a História da Matemática para criar suas práticas de ensino.
As PE2, PE4 e PE6 relataram sempre fazer uso de contextualização histórica para
iniciar as aulas. As PE1, PE3 e PE8 afirmaram utilizar contexto histórico em alguns
conteúdos quando tem algum fato histórico relevante. A PE5 e a PE7 não mencionam a
historicidade do conhecimento. A PE8 afirmou que, por vezes, “enfeita” um pouco a
historicidade do conteúdo, contando realmente uma historinha, termo que deu nome a essa
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categoria.
Fala da PE2 na íntegra: Gosto muito de falar da história daquilo que a gente vai
aprender. Por que que estudaram aquilo. Qual foi a necessidade. Porque eu penso que
eles têm que enxergar a matemática como uma coisa normal, do dia a dia. Para tirar
aquela ideia de que, nossa alguém não tinha nada para fazer e, como eu digo para eles,
pensou, vou inventar a fórmula de Baskhara agora. Não, vem da necessidade, de uma
coisa prática, da vida, do dia a dia e tal. Então eu sempre faço uma historinha a respeito
daquilo que a gente vai estudar para contextualizar.
Corroboramos Brandemberg (2010) que afirma que os aspectos históricos permitem
uma melhor contextualização dos conteúdos e ir além dos algoritmos. Além disso,
apresentar aspectos históricos, mesmo que para introduzir os conteúdos, possui grande
potencial pedagógico, mostrando a construção dos conceitos e seu desenvolvimento ao
longo da história.
Analisando as falas das professoras, podemos inferir que a História da Matemática
ocupa um lugar de somente introdução e contextualização dos conteúdos a serem
estudados e, principalmente, quando possuem algum aspecto histórico mais evidente. As
professoras entrevistadas afirmam que apresentar aspectos históricos do conhecimento
aproxima da realidade do aluno, mas parecem não enfatizar na construção dessa área do
conhecimento ou em seu desenvolvimento. Inferimos que, a história poderia ir além de
“contar historinhas” para tornar o conteúdo atraente, mas significá-lo e contribuir na
construção do conhecimento pelo aluno.

4 Considerações Finais
Revisitando o objetivo deste estudo – compreender as relações entre práticas
pedagógicas e a Natureza da Matemática, bem como apresentar contribuições advindas
do estudo da Natureza da Matemática para redimensão de práticas pedagógicas para o
ensino da Matemática na Educação Básica – é possível inferir que as práticas pedagógicas
poderiam ter as seguintes características: menos exercícios repetitivos, ao invés disso
propor que os alunos escrevam os fundamentos e as justificativas de cada procedimento
realizado; a cada conteúdo ensinado, fazer referência a sua origem e seus fundamentos.
Sendo assim, para a formação dos professores, como é o caso dos cursos de
licenciatura, destacamos a importância de estudos relacionados ao caráter lógico-dedutivo
6

da matemática e sua característica de construção humana. Disciplinas como história da
Matemática e Filosofia da Matemática poderiam ajudar os licenciados a construir sua
própria concepção acerca do que é a Matemática, sua natureza, seus fundamentos e os
contextos

que

deram

origem

aos

conceitos

estudados.

Essa

possibilidade,

consequentemente, influenciaria o que eles consideram ao planejar suas práticas
pedagógicas, a fim de que elas sejam precursoras do desenvolvimento do pensamento
lógico dedutivo dentre outras competências relacionadas ao ensino da Matemática.
Destacamos que, no cenário atual do isolamento relacionado a pandemia do Covid19, as práticas pedagógicas estão diferentes das relatadas pelos sujeitos da pesquisa. Ainda
assim, se faz necessário pensar sobre as intencionalidades das práticas pedagógicas e no
seu potencial de desencadear aprendizagem matemática, nos moldes já destacados.
Finalizando, colocamos em destaque que focar na compreensão e construção do
conhecimento matemático se faz cada vez mais relevante para que seu processo de ensino
aprendizagem ultrapasse o cálculo mecânico repetitivo, focando em ações baseadas na
natureza do conhecimento matemático.

5 Agradecimentos

Agradeço à professora orientadora, Profª. Drª. Eliana Maria do Sacramento Soares,
por todo tempo dedicado, disponibilidade e flexibilidade concedidos durante a realização
da dissertação que baseou este artigo. Agradeço, imensamente, às escolas e às professoras
que aceitaram fazer parte da pesquisa e a tornaram possível.

6 Referências
BECKER, F. Epistemologia do Professor de Matemática. 1. ed. Petrópolis: Editora Vozes
Ltda., 2012.

BRANDEMBERG, J. C. Uma Classificação do Desenvolvimento HistóricoEpistemológico do Conceito de Grupo a Luz dos Processos de Pensamento Matemático
Avançado. In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2010,
Curitiba. Anais eletrônicos [...]. Salvador: SBEM, 2010, p.1-10. Sigla do evento: ENEM.
Tema: Educação Matemática, Cultura e Diversidade. Disponível em:
7

http://www.lematec.net.br/CDS/ENEM10/artigos/CC/T6_CC666.pdf. Acesso em: 12 set.
2019.

DAVID, M. M. S.; MOREIRA, P. C. O conhecimento matemático do professor: formação
e prática docente na escola básica. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, n. 28,
v.1, p. 50-61, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n28/a05n28.pdf.
Acesso: 16 abr. 2020.

GIL, A. C. Como elaborar Projetos de Pesquisa. 5.ed. São Paulo: Editora Atlas S.A.,
2010.

INEP - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANÍSIO TEIXEIRA. Resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica 2017.
Brasília: INEP, 2018b. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/artigo//asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-apresenta-textos-com-os-resultados-dosistema-de-avaliacao-da-educacao-basica-de-2017/21206. Acesso em: 6 abr. 2020.

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise textual discursiva. 2. ed. Ijuí: Unijuí, 2011.

SILVA, Andressa Abreu da. A Natureza da Matemática no Contexto de Redimensão de
Práticas Pedagógicas para o Ensino de Matemática na Educação Básica. 2020.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul.
2020. Disponível em: https://repositorio.ucs.br/xmlui/handle/11338/6730. Acesso em: 10
abr. 2021.

ZAGO, N. A entrevista e seu processo de construção: reflexões com base na experiência
prática de pesquisa. In: ZAGO, Nadir; CARVALHO, Marília Pinto de; VILELA, Rita
Amélia Teixeira. (Org.). Itinerários de pesquisa: perspectivas qualitativas em sociologia da
educação. Rio de Janeiro: Lamparina, 2011, p. 287 – 309.

8

A PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA E CORREÇÃO DE TEXTOS EM
TEMPOS DE PANDEMIA: O ALICERCE TEÓRICO EM FAVOR DO
AGIR METODOLÓGICO
GARCIA, Daniela Cristina da Silva; LIMA, Phelippe Rave Soares de2
1

Programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa
Catarina
E-mail: daniela.cristina@ufsc.br

2

Programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa
Catarina
E-mail: phelipperavesl@gmail.com

Resumo:
A partir de uma concepção marcada de Educação Linguística (BRITTO, 2012) e de um
trabalho com a produção e correção de textos que conceba como foco o desenvolvimento
dos sujeitos que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, relataremos nossa
experiência no ensino de produção de texto em um curso preparatório para concurso
vestibular e exames, focando, sobretudo, na transição da produção e correção de textos
escritos em papel para a produção textual online em função do ensino remeto emergencial.
Nesse relato, procuramos debater os limites e possibilidades impostos ao trabalho do
professor nesse contexto, bem como reforçaremos a necessidade de que a atuação dos
discentes se dê com base nos pressupostos teóricos que fundamentam suas ações
pedagógicas e não – de maneira superficial – pelas ferramentas utilizadas para execução
dessas.
Palavras-chave: Produção textual; Correção de textos; Educação Linguística; Ensino
Remoto;
1 Introdução
No ano de 2020. Em função das medidas de distanciamento adotadas na tentativa de
conter a transmissão da covid-19, os espaços formais de educação precisaram – de maneira
emergencial – assumir as atividades letivas de maneira remota e sobre essa mudança nos
cabe reforçar a forma – dado seu caráter emergencial – abrupta que ocorreu. Nesse contexto,
no que tange ao ensino de produção de textos – foco desse relato - a alteração para o
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ambiente virtual preocupou os docentes sobretudo no que diz respeito às ferramentas que
seriam utilizadas para a correção dos textos, visto que é no movimento de escrita e avaliação
dos textos escritos pelos discentes que, em boa medida, se dão as estratégias de ensino com
fins de aperfeiçoamento da escrita.
Em nosso caso, então, que trabalhamos com ensino de produção de textos em um
curso preparatório para vestibulares e exames, vimo-nos com a necessidade de muito
rapidamente adaptarmos as formas de interagir com as escritas dos discentes de maneira
inteiramente online e essa transição, em um primeiro momento, nos fez questionar a
efetividade da interação por meio dos comentários a serem feitos na produção textual que
agora passariam a ser feitos de maneira online.
O que se sucedeu, porém, é que a mudança de plataforma, diferente dos medos e
expectativas iniciais, se deu de maneira muito profícua e fez com que os processos de ensino
e aprendizagem mantivessem os mesmos moldes e com os mesmos saltos de
desenvolvimento que obtínhamos antes da mudança dos textos físicos para os virtuais, visto
que os gêneros estudados em cursos preparatórios possuem critérios de correção e, portanto,
objetivos de escrita muito bem definidos e foram exatamente esses critérios que garantiram
a manutenção de um processo de correção de textos que garantisse o desenvolvimento das
técnicas de escrita dos discentes.
É com base nessa experiência, então, que propomos a discussão apresentada nesse
relato de experiência, que é a de que o principal benefício possibilitado pelas ferramentas
educacionais historicamente utilizadas pelo ensino a distância na adaptação urgente ao
ensino retomo se restringe a isso: uma ferramenta que só poderá ser bem utilizada se houver
– por parte dos docentes – uma compreensão muito efetiva de seus objetivos de ensino e
seus objetivos de aprendizagem. E não tratamos aqui de pormenorizar o uso da tecnologia,
diminuí-lo ou apresentá-lo como elementar, mas a consideramos como, de fato, o que está
na superfície de amplas discussões teóricas e metodológicas que devem alicerçar as práticas
pedagógicas.

2 Metodologia
Para analisar as produções de texto – parte de nosso arquivo e que são base deste
relato de experiência -, utilizaremos de pesquisa e análise documental, a qual será cotejada
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com uma revisão bibliográfica que alicerce a discussão proposta, a qual se caracteriza, com
base em Minayo (2005), como uma abordagem qualitativa.
3 Resultados e Discussão
Inicialmente, consideramos importante afirmar que “[...] ensinar a ler e a escrever é
parte de um processo de formação em que o sujeito se reconhece e reconhece o mundo em
que está, com suas tensões e contradições.” (BRITTO, 2012, p.106) e que essa compreensão
deve guiar as propostas de escrita muito mais que os elementos formais da língua ou
estruturais de determinado gênero. Não se trata, é claro, de uma visão salvacionista do papel
da produção textual na formação dos sujeitos, trata-se, na verdade, de contribuir para que
esse sujeito tenha possibilidades além das que lhe impõe o seu cotidiano, de, por meio da
ampliação dos seus conhecimentos linguísticos e da objetivação dos artefatos agenciados em
suas produções, buscar caminhos para a humanização já que “[...] a humanização avança na
medida em que a atividade social e consciente dos homens produz objetivações que tornem
possível uma existência humana cada vez mais livre e universal.” (DUARTE, 2013, p. 23).
Sob um processo com esses contornos, compreendemos uma educação em linguagem em
que é fundamental uma apropriação conceitual que implique o tensionamento entre conceitos
cotidianos e científicos, os quais podem se dar no processo de leitura e produção de textos.
Nesse caso, porém, esses conceitos não podem se ater, em nossa perspectiva, ao ensino da
gramática normativa ou dos gêneros do discurso focalizando sua estrutura textual, como
comumente é visto nas aulas de Língua Portuguesa (GERALDI, 2010). É preciso ter claro
que esses objetos culturais não são, de forma alguma, neutros, mas sim que trata-se de
processos ideológicos que reproduzem os valores da cultura e da dominação, devendo, por
isso, ser questionados. Em se pautando nessa busca pela formação humana e compreendo a
língua por uma perspectiva da interação, ressaltamos que
para mantermos uma coerência entre uma concepção de linguagem como interação
e uma concepção de educação, esta nos conduz a uma mudança de atitude –
enquanto professores – ante o aluno. Dele precisamos nos tornar interlocutores
para, respeitando-lhe a palavra, agirmos como reais parceiros: concordando,
discordando, acrescentando, questionando, perguntando, etc. (GERALDI, 2012,
p. 128)

Assim, mais que qualquer busca por aprimorar instrumentos de correção – sejam
presenciais ou online – a grande busca deve ser pela autoria dos estudantes, colocando-os
como agentes dessa autoria, o que só é possível propiciando-os as condições necessárias para
3

a produção de um texto, tais como que se tenha o que dizer, uma razão para dizer, para quem
e com estratégias para dizer, como proposto por Geraldi (1997).

4 Considerações Finais
Discutir as metodologias de correção de texto nas quais são utilizadas ferramentas
digitais parece-nos evocar uma tradição pela busca de algo palpável ou replicável que
forneça, de certa maneira, uma aparente segurança ao planejamento do professor. Nossa
busca é, porém, refletir sobre em como pensar na produção e correção de textos
independentemente de seu suporte, de forma que essa segurança se dê não pelo produto final,
mas pelos objetivos que o alicerçam. Assim, compreendemos que a discussão de como
produzir e corrigir um texto virtualmente deve ser posterior aos fundamentos teóricos que
permeiam a produção textual.
Sob essa perspectiva, para que se paute efetivamente uma prática de produção de
textos em contexto escolar que amplie a competência escritora dos estudantes, o objeto
principal da produção não deve ser o texto em sua imanência, mas as possibilidades de
aprendizagem dela provenientes. Para isso, faz-se necessário que a produção de texto em
contexto escolar deixe de atuar apenas como uma formalização para processos de exame ou
como objetivação de tarefas pro forma e passe a protagonizar como um importante elemento
nos processos de ensino e aprendizagem, o que só é possível se intencionalmente o docente
estiver alicerçado em concepções coerentes acerca do papel da educação formal e da
produção de textos nesse contexto, bem como do papel da avaliação dessas produções,
independentemente de plataforma ou suporte, o que configura a qualidade da produção
textual e sua correção não está na superfície – na ferramenta -, mas no que sustenta a
compreensão docente acerca do ato de escrever.
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Resumo:
Infelizmente a pandemia da Covid-19 está deixando seqüelas, indicadas pelo aumento
significativo de casos de crianças e adolescentes com estresse e depressão. Entendemos que
é necessário para as crianças e adolescentes, o convívio com os colegas da escola ou o
encontro na praça para conversar, brincar ou praticar algum esporte, que haja esses encontros
para a formação da educação e socialização deles, momentos que eram possíveis no espaço
escolar. Assim, como residente do Programa de Residência Pedagógica, identificamos, na
escola campo, vários relatos de crianças que necessitam de acompanhamento psicológico,
por demostrarem insegurança, medo enão conseguirem cumprir com o esperado para a idade
deles. Com a participação nas aulas da escola campo do Programa Residência Pedagógica,
notei que os alunos estão com dificuldades de interação, aprendizagem e em participar das
aulas não presenciais nos ambientes virtuais, por meio do ensino remoto assim, foi proposto
para que fizéssemos uma busca ativa desses alunos, a qual demonstrou ser uma excelente
intervenção, pois a partir dessa busca pudemos nos aproximar deles. A maioria dos alunos
que estavam afastados, pois os celulares eram dos pais, e não tinha como ter acesso às aulas
virtuais, dificultando a presença do aluno nas aulas em tempo real e somente quando os pais
chegam do trabalho, os alunos poderiam acessar as aulas síncronas e já não tinham
motivação para participar. Por meio da busca ativa, tivemos contato com os pais dos alunos,
que demonstraram satisfação com a ligação, com o nosso apoio em querer motivar os filhos
a se envolverem no ensino, mesmo que maneira remota. Identificamos que há alunos que os
pais não têm condições financeiras de comprar um aparelho eletrônico, com câmera de
imagem boa, crianças com vergonha de abrir as câmeras para que não vejam o interior de
suas casas, e isso os fragiliza e desmotiva aos estudos. Portanto, constatou com esta

experiência, que muitos alunos não conseguem acompanhar as aulas remotas, pois ajudavam
a cuidar da casa e dos irmãos e que era cansativo estudar e fazer os trabalhos de casa. E com
as buscas ativas dos residentes, os alunos se sentem acolhidos e ouvidos, podendo contribuir
para o retorno as atividades escolares, além de ser um momento onde podem expor seus
anseios frente à mudança súbita no convívio social.

Palavras-chave: Residência Pedagógica. Ensino remoto. Busca ativa.
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Resumo: O presente trabalho trata-se de um relato de experiência no Programa de Residência
Pedagógica em Química realizada em um Colégio Público do Estado de Goiás em que o
objetivo é expor e analisar a trajetória de dois discentes/residentes na preparação e realização
do Projeto de Intervenção “Química no Cotidiano: Separação de Misturas” aplicado para
discentes do 1° Ano do Ensino Médio, bem como a influência do mesmo na formação
complementar do público alvo e dos acadêmicos. A experiência de regência permitiu aos
discentes/residentes auxiliarem os alunos, transformarem as curiosidades em esforço cognitivo
e a passar de um conhecimento confuso, sincrético, fragmentado, a um saber organizado e
contextualizado.
Palavras-chave: Residência Pedagógica. Química. Misturas. Contextualização.
1 Introdução
Existem inúmeras dificuldades na construção dos conhecimentos e nas práticas
pedagógicas dos futuros professores, as quais estão relacionadas, muitas vezes, ao seu processo
de formação inicial, o qual apresenta deficiências tanto na formação específica quanto na
pedagógica. Segundo Milaré e Pinho-Alves (2010), sem a formação adequada, o professor não
possuirá muitos subsídios para inovar o ensino ou incluir elementos que contextualizem os
conteúdos que desenvolverá em sua prática.
Diante desse cenário, como forma de incentivar a melhoria na formação de professores
das Instituições de Ensino Superior (IES), de modo a atender as atuais exigências de formação,
bem como superar a falta de professores no Brasil, vários programas foram implementados pelo
Governo Federal, como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e
o Programa de Residência Pedagógica (PRP), os quais buscam atender os objetivos propostos
na Política Nacional de Formação de Professores (BRASIL, 2016).
A imersão dos licenciandos deve obrigatoriamente contemplar atividades como regência
em sala de aula e intervenções pedagógicas acompanhadas por um professor preceptor da escola
campo com experiência na área de ensino do licenciando e orientada por um docente da

Instituição Formadora. Sendo assim, o PRP aponta contribuir para o aperfeiçoamento dos
futuros docentes, tendo como premissas básicas o entendimento de que a formação de
professores nos cursos de licenciatura deve assegurar aos seus egressos habilidades e
competências que lhes possam auxiliar no desenvolvimento de práticas pedagógicas que
estimulem a participação dos alunos e que busquem a contextualização do ensino.
O presente trabalho consiste de um relato de experiência de dois bolsistas do curso de
Licenciatura em Química e do Residência Pedagógica (RP) realizado em um colégio da rede
pública estadual do estado de Goiás, e tem como objetivo trazer algumas reflexões, após
descrever e analisar a trajetória desses, desde o planejamento e seleção das atividades a serem
desenvolvidas, até a realização de um Projeto de Intervenção com atividades didáticopedagógicas voltadas a contextualização do ensino de química para alunos de 1° Ano do Ensino
Médio.

2 Metodologia
A atividade de formação RP foi realizada, por dois discentes regularmente matriculados
no curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal Goiano, em uma escola pública de
educação básica em período integral, do estado de Goiás, com carga horária total de 138h,
distribuídas em 86h destinadas para preparação da equipe a partir de reuniões, estudo sobre os
conteúdos da área e metodologias de ensino, familiarização com a atividade docente e
observação das aulas; 12h dedicadas para elaboração de planos de aulas, roteiro e atividades
afins; e 40h de regência com acompanhamento do preceptor responsável.
Devido ao decreto referente à situação de emergência em saúde pública, em razão da
pandemia de doença infecciosa e viral respiratória (COVID-19), causada pelo agente novo
Coronavírus, toda atividade executada procedeu-se obrigatoriamente por regime de aulas
remotas e virtuais. O método adotado pela escola-campo, e seguido pelos residentes, para
prosseguirem com suas atividades escolares rotineiras, consistiu-se no uso diário das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), e dentre as inúmeras TIC a selecionada foi
o aplicativo WhatsApp.

3 Resultados e Discussão
Como o RP é desenvolvido por meio de observações, elaborações e aplicações de
atividades contextualizadas focadas nos saberes de Ciências Naturais (Química), os residentes
buscaram alternativas diferenciadas para ensinar os conceitos que pretendiam trabalhar a partir
de um Projeto de Intervenção. Abreu (2010) diz que a necessidade da contextualização,

independente da metodologia adotada, é essencial para que os conteúdos sejam assimilados
com uma aplicação no cotidiano dos alunos, e assim, auxiliando no melhor entendimento do
significado desses e as possíveis implicações para a vida de cada um.
O assunto selecionado para elaboração do Projeto de Intervenção deu-se a partir de
análises realizadas em um questionário online composto por 11 questões de múltipla escolha,
elaborado

e

disponibilizado

na

plataforma

Google

Forms

via

link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBSK5pBRzRIFJCOFB1RlIHvlZFYwnmXNh
WDXoTUnPgHIq7Rg/viewform. O objetivo era diagnosticar e registrar as concepções dos
alunos sobre os conceitos básicos da Química estudados no 9° Ano do Ensino Fundamental.
Com base nos dados coletados através da efetiva aplicação do questionário, realizou-se
análises das respostas obtidas, produção e interpretação de gráficos e feedback aos alunos sobre
acertos e erros. O questionário foi respondido por um total de 15 estudantes, e a partir dos dados
obtidos observamos uma maior dificuldades nas Questões 4 e 5, que estariam relacionadas ao
estudo de misturas e seus métodos de separação, conforme demonstra a Figura 01.
Figura 01 – Relação das respostas da Questão 4 e 5.

Fonte: O autor, via Google Forms (2021).

Diante desta problemática, tornou-se necessário aos discentes/residentes repensarem,
planejarem e refletirem sobre quais os processos pedagógicos de ensino-aprendizagem
poderiam auxiliar na aprendizagem de conceitos relacionados a essa temática para que
proporcionassem aos alunos um ambiente mais envolvente, atraente e agradável, onde os

mesmos pudessem desenvolver suas habilidades cognitivas e aprenderem com abordagens que
contemplassem suas especificidades, garantindo assim uma aprendizagem significativa para
todos.
Nesta perspectiva, o Projeto de Intervenção “Química No Cotidiano: Separação De
Misturas” foi pensado, elaborado e aplicado, uma vez que os conceitos e procedimentos de
separações de misturas estão presentes na humanidade e seu entendimento está presente em
diversas atividades importantes e que tem implicações diversas na sociedade (MORAES, 2003).
Neste aspecto, podemos pensar os processos de separação de misturas para purificação de
fármacos, reciclagem de lixo, purificação de minerais, tratamento de água, entre outros
processos de vital importância em nossa vida.
As atividades por nós desenvolvidas no projeto consistiram de gravação de vídeos aulas
expositivas dialogadas e contextualizadas, que de acordo com Veiga (2011) auxiliam no
entendimento de conteúdos de difícil assimilação, listas de exercícios e estudo de caso, todos
disponibilizados via WhatsApp. Para Mattar (2014), o WhatsApp pode ser uma ferramenta de
comunicação rápida e promissora a ser utilizada como uma plataforma de apoio à educação,
visto que favorece o envio em tempo real de textos, imagens, sons, links de sites, vídeos e a
criação de grupos de usuários.
Com a aplicação do projeto, esperávamos que os educandos saíssem da posição de
passivos, em que apenas viam e ouviam, para assim assumirem atitudes mais ativas e que
pudessem refletir e dialogar com os residentes, se envolvendo com o que estava acontecendo e
relacionando conhecimentos químicos com o seu cotidiano.

4 Considerações Finais
A realização do 1° Módulo do PRP em Química nos permitiu conhecer um pouco mais
sobre as atribuições da docência, e ao planejar e desenvolver este projeto pudemos de fato
conhecer a vivência real de estar como professores em formação no ambiente escolar.
Destacamos ainda, que é muito importante esta etapa de convivência para que, como futuros
docentes, possamos alcançar as habilidades e competências necessárias para atuação em salas
de aulas após a conclusão do curso de licenciatura. Partindo de observações e reflexões surgidas
durante e depois da intervenção, verificamos o quanto este momento proporcionou novas ideias
sobre a complexidade das situações que podem ser vivenciadas em salas de aulas, e a partir dos
primeiros momentos de contato na intervenção pedagógica, que o planejamento de práticas
pedagógicas a partir da aplicação do questionário e levantamento das possíveis dificuldades dos

alunos, pode servir como um diagnóstico para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais
contextualizadas, a partir da realidade vivenciada pelos alunos. As atividades desenvolvidas
nos permitiu repensar a atuação futura e as necessidades de transformar a prática pedagógica
para que possamos auxiliar a aprendizagem de conceitos necessários as necessidades de
formação dos alunos, e apesar de conceitos relacionados a misturas serem trabalhados desde o
ensino fundamental, uma parte significativa dos alunos ainda apresentavam dificuldades que
procuramos trabalhar por meio de projeto, considerando aspectos do cotidiano dos alunos.
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Resumo:
Em 2020, professores e alunos viveram o acontecimento mais desafiador do século: manter
a experiência de ensino e de aprendizagem em formato emergencial, para o qual pouco ou
nada havia de preparo. A vivência da educação remota transformou a forma como a escola
se apresenta às famílias e vice-versa. No meio dessa encruzilhada, profissionais da educação,
em especial, os docentes foram levados a transformações diárias por meio de ações
inovadoras Uma dela foi a “Super Feira do Conhecimento” realizada na Escola Estadual de
Educação Profissional Comendador Miguel Gurgel. Durante o mês de novembro, as aulas
foram reformuladas para que os estudantes vivessem a experiência da tão esperada feira
científica anual agora por meio da internet. Ferramentas como o Google Sala de Aula,
Google Meet e a rede social Instagram foram fundamentais para esse movimento de conexão
entre as disciplinas, conteúdos e comunidade escolar. Neste relato, os professores de Língua
Portuguesa e de Química de tal evento relatam suas impressões e conclusões a respeito dessa
experiência rica pedagógica e humanamente.
Palavras-chave: Feira científica. Pandemia. Interdisciplinaridade. Protagonismo estudantil.
1 Introdução
A Escola Estadual de Educação Profissional Comendador Miguel Gurgel, situada no
bairro Guajerú em Fortaleza no Ceará forma parte de uma rede de escolas com duplo
objetivo: uma formação básica com as disciplinas tradicionais e uma base específica, voltada
a conhecimentos específicos de cursos técnicos. Nesta escola, em especial, há cursos de
Informática, Multimídia, Contabilidade, Secretariado e Rede de Computadores. Assim como
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as demais escolas do estado do Ceará e a maioria das escolas do país, foi adotada a
modalidade de ensino remoto após as primeiras mortes por Covid-19 em território nacional.
Mais de seis meses depois, o desgaste e desânimo de docentes e discentes era
evidente. Em novembro de 2020, em um cenário de novo crescimento da média de mortos
no Brasil que resultaria na segunda onda da doença do país, bem como com o surgimento
das notícias das primeiras vacinas no mundo, o corpo de professores, juntamente com a
gestão escolar, compreendeu que seria necessária uma mudança profunda na abordagem dos
conteúdos e de atividades. É criada, assim, a ideia de uma feira científica virtual.
Tal reformulação do método de ensino se baseou na necessidade de compreensão
das habilidades socioemocionais vinculadas a um constante repensar de práticas
pedagógicas, especialmente em um momento tão desafiador como a pandemia. Manter as
aulas na mesma estrutura de ensino remoto que, desde março de 2020 era colocada como
única saída para a manutenção da dinâmica escolar, geraria desgaste e exacerbaria alunos e
professores. O desgaste gerado pela modalidade remota, aliado à falta de organização e de
estímulo de alguns estudantes, acarretou o esvaziamento das aulas online.
O momento urgente pedia de nós uma reconstrução de práticas e recursos. Por meio
de acompanhamento constante das aulas, gestores e professores constataram uma diminuição
pela metade da frequência dos estudantes nos encontros didáticos. Reavaliar-se enquanto
escola era, assim, fundamental, posto que, conforme apontam as Orientações Curriculares
Nacionais do Brasil (2006) ou “PCNs+”, que assim traçam o perfil do aluno ou aluna do
Ensino Médio dentro da disciplina de Língua Portuguesa, “O aluno, ao longo de sua
formação, deverá conviver, de forma não só crítica, mas também lúdica, com situações de
produção e leitura de textos, atualizados em diferentes suportes e sistemas de linguagem”
(BRASIL, 2006, p. 36).
Outro ponto fundamental foi manter minimamente a estrutura das feiras de
conhecimento que já aconteciam na instituição, a saber, Feira de Humanidades, Feira
Científica e Feira da Base Técnica. Era uma demanda do corpo discente fazer com que esses
eventos acontecessem, dado ao vínculo afetivo por eles gerados e ao seu auxílio nas
avaliações. Compreendemos, portanto, que reconstituir minimamente esse panorama escolar
apertaria os laços afrouxados com a pandemia e geraria bons resultados ao fazer uma escuta
ativa de nossos estudantes e de professores, ansiosos por elaborarem seus projetos.
A estratégia principal, além da ludicidade e virtualização das ações, foi sem dúvidas
a interdisciplinaridade, aqui entendida como um equilíbrio entre lógicas racionais,
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instrumentais e subjetivas, em um trabalho, em um só tempo, de equipe e individual,
conforme nos fala Leis (2005): “A interdisciplinaridade pode ser definida como um
ponto de cruzamento entre atividades (disciplinares e interdisciplinares) com lógicas
diferentes.” (LEIS, 2005, p.9):
Fazer, portanto, com o que o discente se relacione de modo associativo entre
conteúdos e áreas gera nele maior interesse e envolvimento com sua própria formação. Isso
faz com que efetivamente o processo de ensino e aprendizagem seja significativo, dado à
capacidade de conexão dos estudantes frente aos temas com os quais se depara junto com
seu protagonismo para com o modo como aprende e troca saberes em grupo.
Com bastante planejamento, pensamos em como criar um mês de atividades,
contemplando, em um só tempo, parte da comunidade escolar que enxergava a rotina já
estabelecida como fundamental e parte da comunidade escolar que ansiava por um novo
caminho pedagógico. Assim, um turno de atividades (manhã) foi direcionado para aulas
tradicionais e outro (tarde) para a realização das atividades da feira científica. Dessa forma,
equilibramos a rotina entre tradição e inovação, duas demandas sempre vidas da vivência
escolar.
Um dos principais objetivos foi integrar melhor as ferramentas digitais à nossa
disposição e as de maior uso por parte dos estudantes. Essas últimas se mostraram basilares
para atrair aqueles e aquelas que não se vinculavam mais à instituição, por não se adequar
ao ensino remoto seja por qual motivo for. Trabalhar no Hipertexto, a partir do Instagram e
do Google Sala de Aula, assim, foi fundamental, entendendo-o como sendo:
um texto exclusivamente virtual que possui como elemento central a presença de
links. Esses links, que podem ser palavras, imagens, ícones etc., remetem o leitor
a outros textos, permitindo percursos diferentes de leitura e de construção de
sentidos a partir do que for acessado e, consequentemente, pressupõe certa
autonomia de escolha dos textos a serem alcançados através dos links. É um texto
que se atualiza ou se realiza, se concretiza, quando clicado, isto é, quando
percorrido pela seleção dos links (GOMES, 2011, p. 11).

Conceitos como autonomia e a atualização constantes citados acima pelo teórico
estavam presentes o tempo todo em nossa construção pedagógica, favorecendo o
intercâmbio de saberes e a vinculação de estudantes em diferentes níveis de participação ao
processo pretendido. Quando as primeiras atividades começaram a ser desenvolvidas, por
exemplo, muitos estudantes quase evadidos passaram a entrar em contato com os colegas e
até a participar de algumas delas.
Consideremos assim que a feira atingiu o objetivo de agregar e produzir
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conhecimento em coletividade. Para isso, seu tema foi a própria pandemia e suas relações
dentro de cada disciplina escolar. Nesse trabalho por temática, sentimos que a própria escola
foi ressignificada, bem como a tragédia mundial da qual seguimos fazendo parte. Além das
aulas durante a semana, um momento muito caro para nós foi o de culminância em que todas
as instâncias da escola se encontravam exatamente para avaliar-se em grupo e apontar
caminhos de aprendizado sobre o que acabou de ser discutido e estimulando o trabalho na
semana seguinte.
2 Metodologia
Intitulada como Super Feira do Conhecimento, a proposta pedagógica era lançada
semanalmente por meio de atividades via Google Sala de Aula e era cumprida ao longo de
toda a semana, tanto nesse próprio ambiente virtual, como em ações na rede social
Instagram. As atividades diziam respeito a uma investigação a respeito desta e de anteriores
pandemias sob a luz da disciplina a ela vinculadas. Os estudantes tinham o prazo da segunda
à quinta-feira para a realização da proposta, estando eles organizados em grupos para melhor
divisão das tarefas.
A cada nova semana, um grupo ficava com uma disciplina em específico. Assim, o
mês foi dividido entre as áreas do conhecimento ENEM: Linguagens e códigos; Ciências da
Natureza; Ciências Humanas e Matemática. Junto a esta última, foi agregado o trabalho com
os professores da chamada Base Técnica, a formação para o mercado de trabalho da escola
profissionalizante. No Instagram, cada turma criou um perfil para exibição dos bastidores
da realização da tarefa e de mais curiosidades.
Ao longo da semana, os alunos eram avaliados pelos professores no que diz respeito
aos materiais postados no Instagram. Dente outros tipos de texto, foram postados pesquisas
históricas, notícias, vídeos e até podcasts produzidos pelos estudantes criando motion
graphics ou “uma área de criação que permite combinar e manipular livremente no espaçotempo camadas de imagens de todo o tipo temporalizadas ou não (vídeo, fotografias,
grafismos e animações) juntamente com música, ruídos e efeitos sonoros.” (VELHO, 2008,
p. 19).
Na sexta-feira, esses conteúdos, juntamente com a resolução das atividades oficiais
eram comentadas por todos os professores de cada área do saber, tendo espaço para que os
alunos também comentassem sobre perspectivas afetivas e pedagógicas que o processo da
Feira acrescentou. A família também era convidada a fazer parte desse momento que buscou
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gerar ainda mais entrosamento, diálogo, (auto)avaliação e crescimento para cada turma e
para a escola como um todo.
3 Resultados e Discussão
Os resultados de nosso projeto foram os mais salutares possíveis. A participação dos
discentes cresceu tanto nas aulas formais – que, por vezes, complementavam e estimulavam
os temas tratados durante a Feira – quanto era nítida e empolgada nas atividades do evento.
Também foi visível um maior engajamento das famílias que, ao verem publicamente os
trabalhos realizados pela escola, conseguiram compreender nosso ofício em dificuldades e
êxitos.
A qualidade de atividades como podcasts e vídeos surpreendeu a toda a comunidade
escolar, fazendo girar saberes diversos de todas as disciplinas com conhecimentos prévios
trazidos pelos estudantes, como de edição e mixagem de textos audiovisuais. Também aqui
um grande ganho: a presença de nossos aprendizes em gravações de corpo e voz,
completando uma lacuna que o ensino remoto não conseguia mais suprir e que foi suprida
pela participação ativa dos estudantes assim tornados protagonistas:
O que é ressaltado é a primazia do aluno: “A importância de liberar a expressão
do aluno, mesmo que não seja a nossa, permite que ele crie um sentido para a
comunicação do seu pensamento. Deixar falar/escrever de todas as formas, tendo
como meta a organização dos textos.” Deixar falar e escrever de todas as formas
é compatível com a organização dos textos? (PERRONE-MOISÉS, 2020, p.22)

Deixamos, desse modo, falar e escrever por meio de imagens, vídeos e sons, tomando
novamente posse de uma escola que parecia se distanciar de uma realidade de dor e angústia.
Ao fim, ao fim do ano letivo, em um balanço com a gestão e toda a comunidade escolar, em
um evento natalino, a Super Feira do Conhecimento foi o momento mais citado dentre as
boas ações do ano de 2020. Disciplinas tradicionalmente tidas como de difícil compreensão
como Física e Química foram comparadas positivamente com outras como Artes e História,
confirmando o espírito de interdisciplinaridade proposto em nossa ideia inicial.
4 Considerações Finais
A Super Feira do Conhecimento tornou mais atraente e produtiva a vivência
pedagógica na Escola Estadual de Educação Profissional Comendador Miguel Gurgel
(Fortaleza - CE). A interação escola-comunidade foi positivamente afetada, tornando alunos,
professores, pais e responsáveis mais próximo no processo de aprendizagem. As publicações
5

do material produzido pelos estudantes em redes social tiveram grande alcance, divulgando
conhecimento científico para a comunidade em um momento tão grave e carente de
informações como o da pandemia de Covid-19.
O engajamento e interesse dos estudantes, que antes não participavam das aulas com
assiduidade, merece destaque. O projeto interdisciplinar e multimidia aqui analisado
conseguiu despertar a curiosidade e o desejo de aprender dos estudantes que estavam
desistindo do seu processo de aprendizagem. A partir dele, a equipe de professores passou a
utilizar mais a interdisciplinaridade em seu planejamento de atividades e os estudantes
sentiram-se mais confiantes e estimulados a viver cotidianamente momentos de saber como
os da Super Feira.
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Resumo:

A paralisação das aulas presenciais causada pela pandemia da COVID-19 demandou uma
reavaliação do processo de ensino-aprendizagem. Na tentativa de minimizar os impactos do
distanciamento social na Educação, as Instituições de ensino adotaram o ensino remoto
emergencial (ER) utilizando diversos meios digitais, exigindo, portanto, inúmeras
adaptações dos envolvidos. Neste contexto, esta pesquisa de natureza quantitativaqualitativa objetivou verificar as perspectivas dos discentes e dos docentes do Instituto
Federal Goiano – campus Ceres em relação ao ER com o intuito de contribuir com a sua
melhoria. A pesquisa foi realizada em janeiro do corrente ano utilizando-se questionários
eletrônicos e foi direcionada a discentes e docentes do ensino médio (EM) e da graduação
(ES). A amostra foi constituída por 50 participantes, 22% docentes e 78% discentes e, deste
último, 43% alunos do EM e 57% alunos do ES. Apenas uma pequena minoria dos discentes
(6% EM; 4% ES) consideraram a experiência fluída/fácil. Independentemente do nível
escolar, a maioria dos discentes não optariam pelo ensino remoto permanente (59% EM;
86% ES) e, de forma semelhante, consideraram que seu desempenho durante o processo foi
regular, mal ou muito mal (65% EM; 73% ES). Dentre as justificativas está o fato de não
conseguirem acompanhar o ritmo das aulas. Sobre a possibilidade do ER integrar
definitivamente o currículo, apenas 32% dos discentes do ES concordam com a
possibilidade, sob a alegação de possuírem autonomia de horários de estudos. Já a maioria
dos alunos do EM rejeitaram essa possibilidade (82%). Entre os docentes o oposto foi

observado. Embora 73% consideraram que a experiência oscilou entre fácil e difícil, a
maioria avaliou que desempenhou bem ou muito bem suas atividades (82%) e apoiam o ER
como parte da carga horária curricular (73%), com ressalvas. De acordo com a maioria dos
docentes, essa modalidade permite, por exemplo, a flexibilização de horários para ambas as
partes, aplicação de diversas atividades educacionais de forma rápida e eficiente constituindo
um método de ensino inovador que, se devidamente aplicado, pode ser um novo modelo de
educação capaz de aumentar a autonomia do discente, tornando-o agente ativo do processo
de ensino-aprendizagem. No entanto, essas opiniões divergentes em relação ao ER são
inquietantes, sugerindo imprescindível diálogo entre as partes envolvidas, bem como
políticas institucionais que aproximem da melhor forma possível a ensinagem da
aprendizagem, impedindo, dessa maneira, que as diversas dificuldades relatadas pela maioria
dos discentes não comprometam seu rendimento acadêmico presente e futuro.

Palavras-chave: Aprendizagem. Docência. Educação. Pesquisa. Tecnologia.
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Resumo:
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) tem como objetivo
aproximar os estudantes de licenciaturas com a sala de aula. Devido a pandemia de
COVID-19, surgiu a necessidade de utilizar diferentes recursos para aplicar as propostas
do programa, adotando formas remotas, recursos que fazem uso da âmbito virtual tem
ganhado grande notoriedade. Dessa forma, organizou-se em equipe os pibidianos, e
propuseram a de produção de vídeos como uma forma efetiva de trabalhar durante aulas
remotas, pois alunos podem assistir quando os for conveniente e rever caso seja necessário,
além da possibilidade de arquivá-los para uso posterior. Os temas escolhidos foram os
conteúdos de ácido-base e chuva ácida, com um vídeo expositivo para cada, além de um
vídeo demonstrando a montagem de uma bureta utilizando materiais de fácil acesso. A
proposta é usar esses vídeos para o auxílio na compreensão do conteúdo citado, logo,
haverá um questionário para avaliar essa etapa. De início, um roteiro foi preparado
contendo os principais pontos abordados no vídeo, assim como exemplos de substâncias e
reações. Então, com base no roteiro, os pibidianos gravaram áudios explicando o conteúdo.
A parte visual, imagens, esquemas, fórmulas, etc., foi feita utilizando a página da internet
chamada “Canva” e, posteriormente, a edição realizada com o aplicativo “Adobe
Premiere”. Essa mesma abordagem foi aplicada para a elaboração do vídeo da bureta com
materiais alternativos. Espera-se mostrar esses vídeos para alunos do ensino médio e
contribuir com a assimilação destes conceitos que posteriormente servirão de
conhecimento base para elaborar e disponibilizar aos estudantes dois vídeos práticos, um
sobre chuva ácida e outro sobre neutralização ácido-base – usando o material alternativo
confeccionado em um vídeo. Todo o processo de disponibilização dos vídeos e avaliação

do aumento do número de alunos que assimilaram o conteúdo se dará via web.
Palavras-chave: Produção de vídeos. Ensino remoto. Material auxiliar.
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Resumo:
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) é uma das formações
ofertadas aos licenciados desde 2008 e, no contexto atual, as ações desenvolvidas estão
sendo propostas na forma remota. Com o intuito de diagnosticar o conhecimento prévio
dos alunos do ensino médio em ácidos e base para nortear as ações do Pibid, optou-se pelo
uso do google froms. Dessa forma, um questionário com 16 questões foi criado abordando
brevemente os conteúdos de ácidos, bases e chuva ácida, contendo perguntas objetivas e
teóricas, onde algumas possuíam uma margem generosa do que foi considerado como
correto, todavia, com objetivo de desencorajar o uso da internet, nenhuma delas eram
obrigatórias. O questionário foi aplicado para alunos do 3° ano do ensino médio de uma
escola estadual, dos quais 38 alunos participaram, onde se esperava averiguar qual das
questões os alunos apresentavam mais dificuldade e, consequentemente, em qual conceito
eram mais fracos, uma vez que a informação seria útil para nortear como prosseguir a etapa
de apresentação do conteúdo, que será feita a partir da construção de vídeos. Os resultados
mostraram que a média de acertos foi de 9 perguntas e que 63,16% dos estudantes
obtiveram nota maior ou igual à média. Dentre todas as respostas, 64,58% estavam
corretas, 9,84% foram pegas da internet, enquanto as respostas erradas foram 25,58% em
relação ao total e, considerando o total de respostas possíveis, 8,06% delas ficaram em
branco/alunos não souberam responder – os alunos que deixaram ao menos uma questão
em branco/não souberam responder representam 28,95% do total de alunos. Das repostas
erradas, duas questões possuíam o maior número de erros, com 17,91% cada, enquanto,
dentre as questões cujas respostas foram pesquisadas, 40% delas se encontram em apenas
uma questão de cunho teórico. Considerando todos os resultados, é possível verificar que

mais de 50% das respostas dadas estavam corretas e que a maior dificuldade se apresenta
em perguntas específicas logo, é possível identificar qual conteúdo apresenta maior
dificuldade. As dificuldades averiguadas serão usadas como base para a elaboração dos
vídeos, esses que serão passados aos alunos, seguido da aplicação do mesmo questionário
para verificar se ouve melhoramento comparado a este.
Palavras-chave: Ensino remoto. Formação docente. Ácido-base ensino médio. Formulário
Google
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Resumo:
Tendo em vista que o Programa Residência Pedagógica/CAPES (PRP), sob o viés da
pesquisa, objetiva formar professores pesquisadores, e considerando que o objetivo da
prática docente é a formação dos alunos, os residentes devem se voltar para os educandos,
pois estes fazem parte do processo educativo, visto que a educação ocorre de forma
dialogada. No entanto, o contexto no qual o ensino-aprendizagem ocorre deve ser
considerado também. Por isso há uma etapa do PRP chamada de Diagnóstico Escolar, na
qual os residentes, por uma determinada carga horária, conhecem a escola-campo,
envolvendo seu funcionamento pedagógico e institucional. Deste modo, este trabalho teve
por objetivo caracterizar os estudantes do Ensino Fundamental (7º, 8º e 9º ano) de um
Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás no município de Rio Verde-GO, e suas
dificuldades no processo de ensino-aprendizagem no Ensino Remoto Emergencial (ERE),
que tem sido utilizado durante a pandemia do novo Coronavírus. Foi realizado um
questionário on-line via Google Forms com 133 alunos a fim de estabelecer um diagnóstico
escolar adequado para que o desenvolvimento do PRP fosse assertivo, possibilitando aos
residentes, na regência, contribuírem para a aprendizagem dos alunos. As devolutivas
sinalizaram que os alunos têm tido pouco foco durante as aulas remotas, e se avaliam como
tendo um baixo aprendizado. Assim, os residentes desenvolveram atividades como aulas
expositivas dialogadas, jogo didático, quiz, proposta de atividade em casa, produção de
curta-metragem, além de avaliá-los. Considera-se que o questionário enquanto estratégia

para o diagnóstico escolar durante a pandemia, contribuiu para a formação inicial de
professores e para que pudesse ser realizada uma regência adequada ao contexto dos alunos
da escola-campo.
Palavras-chave: Questionário. Diagnóstico Escolar. Pandemia. Ensino-aprendizagem.
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Resumo:
Esse relato é resultante de ações desenvolvidas no Programa Residência Pedagógica (PRP). O
processo de alfabetização é muito discutido no Brasil pelo fato de ser um processo delicado e
apresentar índices abaixo da média relacionados a aquisição da leitura e escrita, esse índice se
dá segundo a prova ANA- Avaliação Nacional de Alfabetização, que é um processo o qual toda
criança precisa passar. A pandemia do Covid 19 afetou o ensino e aprendizagem, o qual se
tornou desafiador, afetando em termos de dificuldade principalmente os primeiros anos do
ensino fundamental, exigindo de alunos e professores inovação. O ensino remoto trouxe para a
educação pontos positivos e negativos os quais se relacionam diretamente com prática educativa
das crianças que são egressas no processo de alfabetização. Através desse relato vamos mostrar
a experiência do ensino remoto com os alunos do 2º ano do ensino fundamental da Escola
Municipal Bladina Vasconcelos Alamy.
Palavras-chave: Alfabetização; ensino; educação, experiência
1- Introdução
Nossa experiência ocorreu na Escola Municipal Bladina Vasconcelos Alamy, na sala do
2º ano “D” do ensino fundamental, contendo 13 alunos matriculados e como professora regente
temos a professora Andreia Carvalho Mendes Mendonça. Os projetos foram desenvolvidos em
um período de três meses, dando início no dia 25/01/2021 e terminado no dia 23/03/2021, tendo
encontros online uma vez na semana e quando necessário duas vezes na semana, como estamos
em um ensino totalmente remoto optamos por trabalhar com videoaula, atividades impressas
que são entregues aos responsáveis e também com formulários online.
No momento pandêmico o qual o mundo se encontra a educação passa por adaptações
constantes. Dessa forma, o ensino está totalmente remoto, ou seja, a relação entre professores e
alunos se dá por meio de uma tela de celular ou de um computador, um fator muito prejudicial
ao nosso ensino, já que ocorre o distanciamento entre o locutor e ouvinte, de forma que os
alunos não se sentem pertencentes da mesma forma que o vínculo social e emotivo gerados em
um ambiente presencial. De acordo com Aquino (1996, p. 34), a relação professor-aluno é muito
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importante, a ponto de estabelecer posicionamentos pessoais em relação à metodologia, à
avaliação e ao conteúdo. Se a relação entre ambos for positiva, a probabilidade de um maior
aprendizado aumenta. A força da relação professor-aluno é significativa e acaba produzindo
resultados variados nos indivíduos. Segundo os teóricos Piaget (1988 e 1994), Vygotsky (1993,
2016), Wallon (1995), Aussebel (1968), Ferreiro e Teberosky (1999), o processo de
desenvolvimento e aprendizagem envolve aspectos sociais, culturais, emocionais e cognitivos.
Portanto nós como futuras professoras e residentes do programa Residência Pedagógica
tivemos uma grande experiência em trabalhar de forma remota, até mesmo porque nosso
primeiro contato com os alunos foi através de uma tela de computador, diante a essa experiência
tivemos muitas dificuldades, mas também muita aprendizagem as quais irei relatar mais à
diante. Temos como objetivo principal mostrar que apesar das dificuldades encontradas na
educação presencial quanto na remota, os professores podem sim fazer a diferença, através da
busca de inovação e maestria na tentativa de mostrar aos alunos a importância de ter um
comprometimento com o ensino aprendizagem.
Sabemos que o ensino à distância não é fácil. Portanto as dificuldades e o fracasso
escolar aumentam muito nesse período, pois é um momento em que as crianças precisam de
ajuda de seus familiares e muitas vezes essa ajuda é negada por vários motivos pessoais e
sociais, criando assim um bloqueio de aprendizagem e desenvolvimento muito grande nas
crianças.

2-Metodologia
O presente relato de experiência busca explicar os procedimentos do subprojeto perante
o processo de alfabetização. Buscando o respaldo teórico das tendências que classificam as
diferentes abordagens da pesquisa, situa-se a proposta apresentada no campo das pesquisas
explicativas.
O subprojeto se desenvolveu por meios remotos, sendo utilizados computadores,
celulares, atividades online e impressas que foram entregues para os familiares seguindo todas
as regras de segurança, pois infelizmente o caos da pandemia da covid – 19 não nos deixou
outra opção.
O desenvolvimento se passou por etapas, sendo a primeira a construção do diagnóstico
da Escola Municipal Bladina Vasconcelos Alamy, a segunda foi direcionada à elaboração do
Plano de Ação Pedagógica (PAP), a terceira etapa e voltada para atividades as quais foram
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aplicadas no decorrer do subprojeto, e por último os resultados dos conteúdos e atividades
trabalhados durante o período proposto.
3-Resultados e Discussão
A alfabetização é um processo delicado que exige um maior comprometimento do
professor com seu aluno e apesar da maioria dos professores se comprometerem, segundo
Ferreiro e Teberosky (1991) existe um alto índice de fracasso escolar associado às deficiências
durante o processo de alfabetização. Alfabetizar no sentido etimológico da palavra compreende
codificar e decodificar as palavras, esse processo pode ser desenvolvido através de diferentes
métodos de ensino, porém, a sociedade letrada exige mais que apenas codificar e decodificar a
leitura e a escrita, é necessário saber usar essa leitura e escrita nos diferentes contextos sociais.
“Quando nos alfabetizamos, aprendemos um sistema de representação da linguagem
humana que toma como objeto de representação inicial os sons da fala, mas, posteriormente,
para anular a variação linguística, tende a se afastar da fala por meio da ortografia.” (SOARES,
BATISTA, 2005, p.43). Além disso, as “capacidades ou procedimentos como, por exemplo,
reconhecer letras, categorizar letras grafadas de forma diferente, realizar processos de análise e
síntese de sílabas e palavras, adquirir fluência em leitura e rapidez na escrita, são também
importantes dimensões daquilo que aprendemos quando nos alfabetizamos.” (SOARES,
BATISTA, 2005, p.43) É também importante para a aprendizagem da alfabetização, algumas
habilidades motoras e cognitivas, essas são condições para que a criança seja alfabetizada.
Como residentes do programa Residência Pedagógica tivemos a oportunidade de
trabalhar com os alunos do 2º ano do ensino fundamental de forma totalmente remota o que nos
trouxe ainda mais dificuldades, porém também nos levou à várias aprendizagens. Como foi
apresentado anteriormente optamos por trabalhar com videoaulas, encontros online uma ou duas
vezes na semana, atividades impressas e formulários online, dessa forma tivemos dificuldades
em nos comunicar com os alunos por videoaula levando em consideração que não tivemos a
oportunidade de conhecer os alunos de forma presencial.
As videoaulas foram regravadas várias vezes, tentamos de certa forma alcançar a
melhor maneira de me expressar diante os conteúdos que foram trabalhados durante este
período, as aulas online foram realizadas pelo Google Meet, por esse meio de comunicação foi
bem mais fácil pois conseguimos ter um contato visual com os alunos, os quais interagem
durante a explicação, expondo seus argumentos e conhecimentos.
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A elaboração das atividades impressas foi complexa, pois não sabíamos ao certo a
dificuldade de cada criança em relação à leitura, escrita e interpretação que se relacionam com
o letramento. A elaboração de formulários online foi bem difícil, a tecnologia nesse momento
pandêmico foi uma grande aliada ao ensino, entretanto tivemos que aprender a usar esta
tecnologia ao nosso favor. Obteve - se várias pesquisas para realizar o formulário online pois
para nós essa ferramenta até o momento em questão era algo novo e desconhecido, portanto,
assim como os professores tem dificuldades em desenvolver conteúdos os alunos tem a
dificuldade de aprender.
No decorrer desses três meses foram desenvolvidas sete atividades, incluindo impressas
e formulários online, entretanto o retorno das atividades foi baixo, ou seja, em uma sala de 13
alunos no máximo 6 alunos realizaram e enviaram as atividades. O envio é realizado via
WhatsApp e os formulários via online pelo e-mail. O objetivo principal das atividades
desenvolvidas foi relacionado à leitura e escrita proporcionando a interdisciplinaridade entre
disciplinas e conteúdo. Foi nítido compreender com a experiência que muitos alunos
matriculados não participam de nenhum meio o qual é disponibilizado para ensino e contato
entre professor e aluno, a escola busca alcançar todos os alunos, ou seja, aqueles que não possui
acesso à internet, a escola disponibiliza de meios para que o aluno possa estudar em casa, mas
mesmo assim não conseguimos a participação de todos os alunos.
A experiência remota trouxe as dificuldades a serem alcançadas, porém nos
proporcionou pela primeira vez desenvolver as teorias de aprendizagens em uma sala de aula, a
qual os alunos estão passando pelo processo de alfabetização. Ficamos felizes por saber que de
alguma forma conseguimos colaborar com a orientadora docente e os alunos do 2º ano do ensino
fundamental durante esse processo delicado que as crianças estão passando. Foi muito
gratificante poder inovar o ensino e aprendizagem junto aos alunos e a orientadora, uma
experiência satisfatória e memorável.

4-Considerações Finais
Fechando essa etapa do projeto foi possível compreender que vários alunos ainda
possuem dificuldades na leitura e na escrita, as quais com o tempo e trabalho contínuo vão ser
sanadas com desenvolvimento de atividades diversificadas, contando com a compreensão de
familiares.
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Apesar das dificuldades as crianças estão tentando e se inovando cada dia mais, essa
experiência demostrou a importância da alfabetização científica, as condições socioeconômicas
e do letramento diante a educação. A alfabetização científica se apoia na compreensão do
conceito de alfabetização associada à capacidade do aluno em aprender a ciência da tecnologia.
Assim, a alfabetização científica da mesma forma que a alfabetização tradicional- passou a ser
importante para todos e tem como intuito melhorar a participação dos cidadãos na tomada de
decisões relacionadas com os novos conhecimentos. Essa educação permite às pessoas utilizar
os conhecimentos adquiridos para melhorar a condição de vida.
A alfabetização científica é relacionada com o meio social, devendo conter conceito e
teoria da ciência, juntamente com a utilização do conhecimento adquirido em situação real. Para
Hurd (1998), a alfabetização científica envolve a produção e utilização da Ciência na vida do
homem, provocando mudanças revolucionárias na Ciência com dimensões na democracia, no
progresso social e nas necessidades de adaptação do ser humano. O uso da tecnologia prevalece
na pandemia e ajuda muito a sociedade, porém a escola carece de suporte e atenção para a
aprendizagem e desenvolvimento tecnológico.
As condições socioeconômicas é um fator prejudicial ao ensino e aprendizagem das
crianças, pois se relaciona diretamente com a ordem social e econômica da família, isso significa
que crianças que nascem em uma família com o nível socioeconômico elevado, terá uma
educação de qualidade, já às crianças com o nível socioeconômico mais baixo não terá a mesma
qualidade de educação, esse fator relata bem a desigualdade educacional que ainda existe nos
tempos atuais. Esse problema se reflete ao ensino remoto, pois a família com o nível
socioeconômico maior certamente disponibilizara as crianças um aparelho eletrônico de maior
qualidade, uma professora particular para a contribuições necessárias, a família com o nível
socioeconômico inferior infelizmente não poderá disponibilizar a criança os mesmos recursos,
muita das vezes existe apenas um aparelho celular em casa para uso de todos os membros da
família e assim a prática educativa é prejudicada durante o período pandêmico.
A alfabetização vai além do codificar e decodificar as palavras, as crianças precisam
saber fazer uso da leitura e da escrita em seu meio social, podemos chamar esse uso da língua
de letramento, um fator muito importante durante a alfabetização. O letramento das crianças em
tempo pandêmico está se desenvolvendo principalmente pelo convívio familiar, portanto se a
criança estiver inserida em um meio social o qual os responsáveis utilizam um vocabulário mais
formal, incentivam de alguma forma a leitura de livros, entre outras leituras, certamente a
5

criança vai ser letrada de forma a qual se transformara em um cidadão capaz de expor seus
pensamentos e suas opiniões de forma clara, tendo a capacidade de ter um olhar crítico referente
à assuntos de suma importância em sua vida. A criança que não tiver o estímulo de leitura em
casa, não tiver a presença de um vocabulário um pouco mais formal em seu meio social,
infelizmente terá o seu letramento prejudicado se tornando futuramente um cidadão
incapacitado de tomar as melhores decisões, expondo suas ideias de forma incoerente.

5-
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Resumo:
A neurociência ocupa-se em entender a aprendizagem a partir de comportamentos e de
equipamentos médicos hospitalares que permitem observar o cérebro durante o funcionamento
e assim consegue interpretar as alterações, visando sempre o desenvolvimento da criança. Este
estudo teórico visa discorrer sobre como a neurociência ajuda no ensino aprendizagem durante
o processo de alfabetização na perspectiva da memória. A neurociência não vai fornecer
estratégias de ensino ao professor e sim ajudá-lo a compreender como a criança aprende. O
cérebro é o órgão responsável pelas funções corporais e mentais, sendo que as funções cerebrais
supremas como raciocinar, memorizar e atentar-se são importantes no processo. Nesse sentido,
a aprendizagem é ligada às funções mentais e a neurociência irá mostrar a importância da
emoção, afetividade, motivação, atenção, influência no meio social, inclusive a relevância da
mémoria. A alfabetização é um processo delicado que exige um maior comprometimento do
professor com seu aluno e apesar da maioria dos professores se comprometerem, existe um alto
índice de fracasso escolar associado às deficiências durante o processo de alfabetização e a
neurociência confirma esse fato.
Palavras-chave: Alfabetização. memória. neurociência. aprendizagem.
1-Introdução
A alfabetização é o processo que a criança com a faixa etária de cinco a sete anos,
segundo o decreto nº 9765 de 11 de abril de 2019, será alfabetizada. Alfabetizar no sentido
etimológico da palavra compreende codificar e decodificar as palavras, esse procedimento pode
ser desenvolvido através de diferentes métodos de ensino. Consequentemente, o processo de
alfabetização vai além dos métodos criados e aplicados durante essa fase, ele vai levar em
consideração a maturação da criança, ou seja, o processo que envolve o desenvolvimento
biológico e psicológico das crianças. Nesse sentido, os estudos da neurociência podem auxiliar
o processo de aprendizagem da leitura e da escrita da criança.
A neurociência pode ser vista como um auxiliar no processo de alfabetização das
crianças, pois ela vem com um intuito de nos mostrar a ciência do cérebro, o órgão responsável
pelo comando do corpo e pela capacidade do ser humano em aprender, sendo assim a
neurociência traz avanços tecnológicos. Segundo Sprenger,
1

A década de 1990 - conhecida como a "década do cérebro" - trouxe avanços
tecnológicos e ferramentas para estudar a estrutura cerebral e o seu
funcionamento. As técnicas de neuroimagem possibilitaram um mapeamento
do cérebro humano e trouxeram subsídios para um maior conhecimento dos
mecanismos cognitivos. Esses novos conhecimentos aplicados ao campo da
educação nos possibilitam saber que lidamos, predominantemente, com três
estilos de aprendizes. São eles: 1) aprendizes visuais, que prestarão uma
atenção particular às informações visuais, incluindo texto; 2) aprendizes
auditivos, para quem as informações tornamse mais assimiláveis pela
discussão; e 3) aprendizes cinestésicos ou táteis, que aprendem melhor quando
envolvem diretamente o corpo e podem precisar se "tornar" aquilo que estão
aprendendo (SPRENGER, 2008, p.33).

De uma forma sucinta a neurociência traz como aspecto influenciador no processo de
alfabetização as novas metodologias, que só foram descobertas a partir de estudos de
neurocientistas, mostrando ao professor um melhor caminho a ser seguido para que o processo
seja alçando com 100% de qualidade, proporcionando assim um ensino- aprendizagem de
qualidade.
A neurociência vem inovando o campo da ciência com grandes avanços e novas
descobertas. Ela parte do princípio de que o cérebro é o órgão mais importante do sistema
nervoso, responsável pelas ações complexas, voluntárias ou não voluntárias do nosso corpo,
como a memória, o pensamento, a linguagem, a emoção. Referente aos aspectos cognitivos e
motores o autor Ausubel,
destaca dois tipos de aprendizagem, tendo como base o conhecimento prévio
do indivíduo: a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa. A
aprendizagem significativa pressupõe que o indivíduo possui esquemas
cognitivos ordenados hierarquicamente e que os novos conhecimentos são a
eles integrados de acordo com a compatibilidade que apresentarem com os
conteúdos presentes nos esquemas cognitivos prévios. Os conhecimentos que
formam esses esquemas são chamados por Ausubel de "subsunçores", e
funcionam como uma espécie de âncora, onde os novos conhecimentos se
engatam, integrando-se mais facilmente àquilo que o indivíduo já conhece. O
conhecimento significativo é, por definição, o produto de um processo
psicológico cognitivo ("saber") que envolve a interação entre novas ideias
logicamente e culturalmente compatíveis ou compatibilizáveis com as ideias
anteriores já ancoradas na estrutura cognitiva particular do aprendiz. É
relevante saber que, nesse processo de produção do conhecimento
significativo, a própria estrutura cognitiva do indivíduo também se modifica,
ampliando-se, diversificando-se e intensificando seu potencial, tornando-se,
assim, cada vez mais capaz de processar novas informações, ideias e dados e
ancorar os resultados desse processamento num continuum aparentemente
ilimitado. Diferentemente disso, na aprendizagem mecânica o conhecimento
é armazenado de maneira arbitrária, não se relacionando com qualquer
informação prévia existente na estrutura cognitiva. Portanto, apesar de a
priori constituir-se como "novidade" para o aprendiz ao ser mecanicamente
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assimilado, não integra a estrutura cognitiva existente, caindo facilmente no
esquecimento. Para a integração desse conhecimento mecânico, o indivíduo
despende muito esforço e tempo para assimilar conceitos que seriam mais
facilmente compreendidos se encontrassem uma "âncora" ou subsunçor.
Logo, compreende-se que os subsunçores se constituem como otimizadores
dos processos de aquisição de conhecimentos e que uma aprendizagem
duradoura só se configura como aprendizagem significativa. (AUSUBEL,
2002).

A neurociência afetiva tem um papel primordial no processo de alfabetização pois
estruturas neurais responsáveis pela função de memória estão intimamente encarregadas
também do comportamento emocional, como é o caso de estruturas do sistema límbico e
segundo Dalgleish (2004) estabelecendo as conexões entre memória e emoção. A partir da
nossa pesquisa identificamos que os diferentes estudos de neurocientistas consideram que as
experiências afetivas têm papel fundamental na confecção das redes neuronais. Devido à
neuroplasticidade, as sinapses estimuladas pelo ambiente tendem a permanecer, enquanto as
pouco estimuladas são eliminadas. Neste sentido, Queiroz menciona que:
O cérebro recebe, processa e organiza as informações, sejam elas provenientes
de sons, de imagens, de textos, de músicas ou de discursos. A partir daí, ele
descarta ou armazena aquelas que julgam necessárias para o indivíduo. Sendo
assim, quanto mais estímulos o cérebro receber, de diferentes fontes, maior
será a capacidade de estabelecer ligações com as informações que já estão
arquivadas e, maior será a capacidade de novas conexões sinápticas e,
consequentemente, maior será a capacidade de aprendizagem. (QUEIROZ
2010, p.3)

Nosso trabalho teórico bibliográfico tem como perspectiva principal discorrer sobre o
fenômeno de memória, ou seja, o domínio sobre a memória e o pensamento um fator primordial
no processo de alfabetização. A memória é o estímulo associado ao conhecimento já adquirido.
Destarte, a memória para Vygotsky (1993), se constrói pelas imagens de uma criança pequena,
e a partir daí vai associando com outras no decorrer do desenvolvimento e faz relação com o
domínio da linguagem. A aprendizagem não é apenas memorizar as informações, mas
conseguir relacioná-las com o meio social.

2 Metodologia
O presente estudo busca identificar quais os processos neurológicos que influenciam o
processo de alfabetização a partir dos estudos da neurociência. Buscando o respaldo teórico das
tendências que classificam as diferentes abordagens da pesquisa, situa-se a proposta
apresentada no campo das pesquisas qualitativas. Considera-se a multiplicidade de elementos
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que integram nosso objeto de estudo, e que garantem sua identidade é que se permite a
classificação da estrutura de estudo elaborada sob a ótica qualitativa de caráter exploratório
descritivo. O foco metodológico é a análise bibliográfica da literatura publicada e como técnica
para analisar os dados coletos utilizaremos a técnica da análise de conteúdo.
Destarte, o desafio que nos propomos aqui é, pois, revelar como se dá o processo de
ensino-aprendizagem da leitura e escrita da língua materna a partir das discussões da
neurociência, para tal iremos utilizar, a priori, como categoria de análise: memória, atenção,
emoção, afetividade e atenção.
Utilizaremos como fonte as publicações das áreas de educação, neurociências e
psicologia que corroborem para a compreensão de como se constitui o processo de
alfabetização, bem como, se aprende a ler e escrever.
Para o desenvolvimento desse trabalho iremos passar por várias etapas. A primeira
caracterizada por uma revisão da literatura os aspectos da neurociência que influenciam o
processo de alfabetização das crianças, ocorrida com grande sucesso. A segunda selecionar as
publicações que iremos utilizar para desenvolver a pesquisa, aqui encontramos trinta artigos
referente ao tema neurociência e o processo de alfabetização. A terceira etapa constituirá uma
pesquisa sobre o desenvolvimento da criança e sobre como a criança aprende.
Posteriormente, passaremos à elaboração de um instrumento (roteiro de leituras), de
acordo com o objeto e objetivos dessa pesquisa, que norteará as leituras das obras selecionadas
possibilitando ampliar o campo de investigação bem como constituir todas as categorias de
análise.
Na quinta etapa iremos analisar como as categorias elencadas a priori e posteriori
influenciam o processo de alfabetização e como esses aspectos elencados podem auxiliar a
prática docente durante o ensino da leitura e da escrita da língua materna para crianças.
Desta forma, serão realizadas as seguintes etapas para analisar as obras selecionadas:
1-

Preparação das informações: Serão identificadas as diferentes amostras de

informação para serem analisadas.
2-

Transformação do conteúdo em unidades: Será definida, após a leitura do material

produzido, a unidade de análise.
3-

Classificação das unidades em categorias: Serão agrupados dados considerando a parte

congruente existente entre eles. Classifica-se por semelhança ou analogia.
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4-

Descrição: Após definidas as categorias e identificado o material constituinte de cada

uma delas, será comunicado o resultado deste trabalho.
5-

Interpretação: Está ligada à procura de compreensão mais aprofundada do conteúdo das

mensagens através da inferência e interpretação (Bardin, 2016).
Destarte iremos utilizar a análise de conteúdo como procedimento metodológico para o
desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa descritiva e quantitativa tem como método a pesquisa
bibliográfica.

3- Resultados e Discussão
A partir do levantamento bibliográfico e das discussões compreendemos que os estudos
realizados sobre Vygotsky esboçam a importância do signo concreto (leitura, desenho, escrita,
sistema numérico, etc.) na aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Vygotsky em seus
estudos comparativos de memória os revela a existência de vários tipos de memória,
fundamentalmente diferentes, sendo uma delas a memória natural, dominante do cérebro. A
memória natural, na espécie humana, é semelhante à memória existente nos outros animais, ela
refere-se ao registro não voluntário de experiências, que permite o acúmulo de informações e
o uso dessas informações em momentos posteriores, na ausência das situações vividas
anteriormente, surgindo como consequência influenciada diretamente de fatores externos.
Entretanto a estrutura psicológica do processo de memória se modifica, pois suas dimensões
biológicas vão além do sistema nervoso, se relaciona com os estímulos autogerados, melhor
dizendo signos os quais são responsáveis por estímulos e respostas.
De uma forma concisa os experimentos feitos por Vygotsky deixam evidente que cada
criança possui seu ritmo de aprendizagem e desenvolvimento, levando em consideração que
cada ser humano tem sua própria forma de se desenvolver diante estudos e interação social.
Diante os experimentos, realizados por Vygotsky, foi possível observar que os alunos criavam
significados diferentes para os signos que foram apresentados em sala de aula. Esses
significados são dessemelhantes pelo fato de as crianças viverem em meios sociais desiguais e
receber estímulos externos e internos distinto. A memorização assim como o desenvolvimento
intelectual, cognitivo entre outros, passa por etapas, até que ela consiga se estabelecer de forma
concreta, entretanto ela precisa de associações. Essas associações devem ser feitas de maneira
que não prejudique os alunos, pois dependendo do grau de desenvolvimento e aprendizagem
os estímulos relacionados com as associações podem ser prejudiciais e não satisfatórios. Esse
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fator depende do individualismo do aluno, podendo ter referência com o meio social o qual a
criança está inserida.
Acrescento à essa discussão o exemplo que Vygotsky apresentou em sua obra: alunos
com diferentes graus de desenvolvimento e aprendizagem receberam cartões com cores as
quais podiam utilizar e as quais não podiam empregar nas respostas, crianças com
desenvolvimento psíquico adiantado organizavam os cartões de forma a qual o auxiliava para
lembrar as cores que podia e as que não podia aplicar, já as crianças com desenvolvimento
inferior utilizava os cartões de forma desordenada, ou seja, esses cartões atrapalhavam o
raciocínio.
A compreensão desse estudo, de ensino-aprendizagem com a neurociência, vai
contribuir significativamente para que o professor possa mudar suas práticas em relação às
metodologias utilizadas no espaço da sala de aula, buscando planejar atividades que irão
minimizar os desajustes em relação a alfabetização das crianças.
Destarte, ao final deste trabalho esperamos contribuir com a superação, com os que de
alguma forma participam do processo educativo, das dificuldades encontradas ao longo do
percurso de alfabetização. Na perspectiva dos pesquisadores, o assunto acerca da alfabetização
ainda tem muito a ser discutido, pois é um tema complexo e delicado, devido aos altos índices
de analfabetismo funcional. Identificamos que algumas crianças passam por esse período de
alfabetização, porém encerram esse período escolar sem compreender os usos sociais da leitura
e da escrita.

4- Considerações Finais
Ao final deste trabalho esperamos contribuir para os que de alguma forma participam do
processo educativo, lidando com as dificuldades encontradas ao longo do percurso de
alfabetização. Na perspectiva dos pesquisadores, o assunto acerca da alfabetização ainda tem
muito a ser discutido, pois é um tema complexo e delicado, devido aos altos índices de
analfabetismo funcional, algumas crianças passam por esse período de alfabetização, porém
encerram esse período escolar sem compreender os usos sociais da leitura e da escrita.
Os estudos da neurociência podem ter grandes resultados dentro da alfabetização,
porque o objeto de estudo principal da neurociência é o cérebro, e ele é o responsável pela
aprendizagem do ser humano. Desta forma, se o professor conhecer como funciona, como reage
e quais são as alterações do cérebro diante dos estímulos, certamente facilitará aos educadores
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o ensino e auxiliará a eles buscarem novas metodologias para serem aplicadas dentro de uma
sala de aula.
Aplicando corretamente os processos neurológicos, as crianças indubitavelmente
conseguirão passar pelo ciclo de alfabetização de um modo qualitativo. Por conseguinte,
esperamos compreender os aspectos neurais, sociais, cognitivos, culturais e afetivos que
influenciam o processo de aprendizagem da criança, a fim de auxiliar os professores que atuam
nas turmas de alfabetização a pensarem e repensarem suas práticas de alfabetização.
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Resumo:
O uso das tecnologias digitais na sociedade alterou completamente as relações sociais em
seus diversos aspectos, impelindo a cada indivíduo o estabelecimento de relações que
respondam a estas mudanças. No contexto da pandemia de COVID-19 devido a principal
medida de contenção do vírus, o isolamento social, o uso de tecnologias digitais como
ferramenta nos processos de educação foram acentuados. Sendo assim, o PIBID (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) do subprojeto de Pedagogia da UNILAB –
Campus Malês, foi mediado em seus primeiros meses pelo formato remoto, a partir do
desenvolvimento de atividades assíncronas em consonância com textos e vídeos; e atividades
síncronas, com encontros virtuais de diálogo mensais temáticos, junto a escola parceira do
programa, a saber, a escola municipal Arlete Magalhães, localizada na cidade de São
Francisco do Conde, Bahia. Dentre as atividades formativas desenvolvidas está a confecção
do portifólio, sendo esse um registro de experiência que possui como objetivo a reflexão
sobre as aprendizagens, conhecimentos, habilidades, bem como das emoções durante o
transcorrer do programa. Ainda no portifólio os participantes foram desafiados a
possibilidade de anexar memórias e registros, sendo eles fotos, vídeos, depoimentos e
produções escritas, descrevendo-os juntamente com sua relevância para o processo de
construção da sua trajetória de formação e identidade docente. Logo, o relato de experiência
partiu da abordagem descritiva e qualitativa de materiais virtuais e digitais, o que ressignifica
a produção do material. Com a análise das aproximações e diferenças no desenvolvimento
do portifólio diante o contexto pré e durante pandemia de COVID-19 podemos compreender
como o formato remoto possibilitou a continuação do programa PIBID ao permitir
remotamente as discussões dos temas que circundam o programa e a produção das
atividades, por outro lado trouxe à luz quanto a fragilidade entre as “aproximações remotas”
com os (as) alunos (as) e os projetos realizados e idealizados inicialmente para a modalidade
presencial nas escolas, principalmente ao pontuar a ausência de fotos e vídeos da experiência
prática como anexos para a memória. Para além, fica explicito o campo amplo para futuras
pesquisa que tenham por objetivo avaliar o mesmo formato de atividade no contexto pós
pandemia, comparando e permeando os mesmos direcionamentos de permanências e
diferenças.
Palavras-chave: PIBID, portifólio, UNILAB, COVID-19.
1

Bacharel em Ecologia pela Universidade Federal do Rio de janeiro, mestranda no Programa de Educação e
contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia e graduanda em Licenciatura Plena em Pedagogia
pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto Malês, São Francisco do
Conde – Bahia.
2
Pós-graduanda em Tecnologias da Informação aplicadas à Educação, Faculdade Anísio Teixeira (Pró Saber),
Feira de Santana – Bahia. Graduanda em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto Malês, São Francisco do Conde - Bahia, Bacharel em
Administração pela Faculdade Anísio Teixeira, Feira de Santana – Bahia.

PROFESSOR EM INÍCIO DE CARREIRA: NARRATIVAS DE
PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE JARAGUÁ - GO
CASTRO, Hortência Matias1
1Universidade Estadual de Goiás – Câmpus Inhumas – GO
e-mail do autor: hortenciacastro78@gmail.com

Resumo:
O início da carreira docente é concebido, por vezes, como um período excepcional. No
entanto, se esse momento pode ser permeado por questões motivadoras e satisfatórias, por
outro lado, pode constituir-se de casos que destoam dessa realidade, porquanto os educadores
não conseguem se sobressair no exercício do trabalho para o qual foram designados. Assim,
vale destacar que, nessas circunstâncias, é possível encontrar relações satisfatórias ou
insatisfatórias, motivadoras ou desmotivadoras, especialmente no que toca à prática
pedagógica do professor recém-formado. Diante disto, a presente pesquisa foi realizada no
âmbito da Especialização em Formação de Professores e Práticas Educativas do Instituto
Federal Goiano – Câmpus Ceres, sob orientação do Dr. José Carlos Moreira de Souza, e
objetivou compreender a percepção dos professores iniciantes quanto a efetividade dos
cursos de formação inicial frente aos obstáculos enfrentados na estreia da carreira. Para tanto,
utilizou-se um estudo de caso com 16 professores posicionados em seus primeiros cinco
anos de carreira. Em virtude da pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus, que
causa a SARS-CoV-2 (Covid-19), durante o ano de 2020, que, entre outras restrições, exigiu
o distanciamento social, esta pesquisa se utilizou unicamente de dados coletados em um
formulário eletrônico elaborado pela pesquisadora no Google Forms. O questionário foi
composto de 16 (dezesseis) questões abertas e fechadas, a fim de se compreender a
percepção dos participantes acerca da formação inicial de professores em início de carreira.
A partir da coleta de dados e da análise das narrativas dos participantes, foi possível concluir
que as contribuições da formação inicial de professores, na percepção dos participantes, são

mínimas e, em alguns casos, é considerada de menor relevância, se comparada com a
experiência. Ademais, após a análise dos dados, foram desnudadas questões inéditas, como:
a) os desafios impostos ao professor iniciante no trabalho com alunos da Educação Especial;
b) a precarização do ensino nos cursos de licenciatura; c) a militância política presente nos
cursos de formação de professores, entre outras, que podem ser discutidas em pesquisas
futuras.
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Profissional

ESTÁGIO SUPERVISIONADO E SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE BIOLOGIA: UMA EXPERIÊNCIA EM AMBIENTE
VIRTUAL
BENTO, Carlos Henrique Pereira1; FERREIRA, Gustavo Lopes2
1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Ceres
E-mail do aluno: carloshpbento@gmail.com

Resumo:
O histórico da Licenciatura no Brasil já se aproxima de seu centenário. E de lá para cá, tem
sofrido com alguns cenários delicados decorrentes de condutas políticas. Com isso, um
grupo de profissionais da Educação, alegaram em estudos, preocupação com a realidade
das escolas brasileiras, isso porque o Brasil submeteu, juntamente a outros 32 países, seus
estudantes a um programa de avaliação internacional, onde foi possível identificar um
número significante da assimilação dos estudantes abaixo do considerável ideal. Com este
cenário, as inquietações e angústias incitaram a necessidade de conceitos teóricos e
metodologias inovadoras. Partindo deste pressuposto, entidades brasileiras responsáveis
pela Educação, revisaram e desenvolveram novas práticas, a fim de sanar as dificuldades
que assolavam a Educação Brasileira, reforçando a qualidade profissional na formação de
professores, como o Estágio Supervisionado.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Formação de Professores. Estágio Virtual.

1 Introdução

O histórico da Licenciatura no Brasil já se aproxima de seu centenário. Antes disso,
não encontrávamos profissionais com esses títulos no panorama da Educação Brasileira.
Os primeiros cursos e os profissionais formados surgiram somente com a oferta das
primeiras turmas nas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, fundadas na década de
1930 (CASTRO, 1974).
Desde o início da criação dos cursos de formação de professores o cenário tem
sofrido com as mudanças políticas no país, como destacado por Malucelli já em 2001. Essa
autora, por meio de análise crítica, denuncia o descaso do Estado brasileiro com a

implementação de Políticas Públicas que garantam a qualidade da Educação e atendam o
processo de cidadania do povo brasileiro, além da negligência com o repasse de verba para
as despesas educacionais.
Em 2006, um grupo de profissionais da Educação, alegaram em estudos,
preocupação com a realidade das escolas brasileiras, isso porque o Brasil submeteu,
juntamente a outros 32 países, seus estudantes a um programa de avaliação internacional, o
PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos). Essa avaliação é organizada pela
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, que financia
empréstimos a países comprometidos com seu desenvolvimento nacional, para estimular o
progresso econômico e comércio mundial. E os resultados apontaram que o alunado
brasileiro, quando comparados aos de outros países, apresentaram desempenho inferior ao
da maioria deles, o que evidenciou a presença de uma lacuna na qualidade do nosso ensino
e aprendizagem e desenvolvimento nacional.
Com esse cenário, as inquietações e angústias incitaram a necessidade de
desenvolvimento de metodologias inovadoras para se ensinar e aprender. As práticas
educativas inovadoras, propiciam um ambiente favorável às mudanças essenciais ao ensino
tradicional, obsoleto, tornando-se um ambiente dedicado ao aprendizado e a
ressignificação cultural (GARCIA; SILVA, 2017). Sendo assim, alguns dos recursos
utilizados estão nas ações cotidianas do professor, no seu fazer pedagógico, reforçando o
professor como cerne nas decisões que envolvem o currículo, as mudanças pedagógicas
reestruturadas e implementadas no contexto da educação (KUHN, 2018).
Partindo do pressuposto que, o desenvolvimento do Estágio Supervisionado como
prática pedagógica, ajusta-se aos ideais esperados para reverter o baixo índice de
desenvolvimento na Educação, o licenciando passa a aplicar os conceitos teóricos em
campo, adaptando e aprimorando as práticas aprendidas na formação profissional (SOUZA
et al., 2018). O Estágio assemelha-se a um laboratório experimental, pois o estudante tem a
oportunidade de aplicar e, com o auxílio do supervisor, alinhar suas condutas como futuro
docente.
Com a implementação da Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, através da
proposta de uma Educação Integradora, direcionou-se à promoção de um processo de
formação geral aliado ao saber profissional, o que afetou, principalmente, os sujeitos
vítimas da desigualdade social, à classe trabalhadora. Com essa lei instituiu-se no âmbito
da educação federal a integração do curso técnico ao Ensino Médio, visando compreender
princípios educativos e estabelecendo relações sociais (RAULINO; DIEMER, 2020).
Diante dessa perspectiva, desenvolveu-se a realização do Estágio Supervisionado no

Ensino Médio do curso Técnico em Meio Ambiente do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano). No entanto, devido a situação de pandemia do
novo coronavírus, a realização do Estágio ocorreu de maneira remota. O contexto
pandêmico demandou dos sistemas de ensino o desenvolvimento de estratégias de
aprendizagens por vias remotas, como vem sendo feito pelo IF Goiano, em todos os níveis
de ensino.
A turma onde desenvolveu-se o Estágio compreendeu estudantes adolescentes, do 1°
ano do Ensino Médio. Em sua maioria, são de cidades do interior de Goiás, de origem
familiar humilde.
Buscou-se uma didática alternativa, utilizando metodologias mais flexíveis, tendo
por base os conhecimentos prévios trazidos pelos estudantes. No ensino remoto utilizou-se
de meios tecnológicos para o desenvolvimento das aulas e ainda, como parte do projeto de
intervenção, criou-se uma cartilha informativa sobre Fake News relacionadas à vacinação
da COVID-19.

2 Metodologia
Devido a, excepcionalidade da situação pandêmica na qual nos encontramos, o
Estágio Supervisionado ocorreu via online, em uma turma do 1º Ano do curso Técnico em
Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Goiano – Campus Ceres. Todas as atividades foram realizadas virtualmente,
em plataforma própria disponibilizada pelo IF GOIANO, o AVA-Moodle (Ambiente
Virtual Aprendizagem – Moodle). Neste ambiente virtual, ocorreu todas as interações por
meio de fóruns de discussão e trocas de mensagens, além do desenvolvimento de
atividades no formato de vídeo-aula e questionários. As atividades realizadas foram:
observação, semi-regência e regência. Durante o Estágio foram realizados encontros
síncronos (via Google Meet) tanto entre o estagiário e os alunos da turma, e entre o
estagiário, a coordenadora e o supervisor do IF Goiano. Esses encontros foram destinados
ao planejamento, trocas de experiências, ajustes e adequações das vídeo-aulas. Ao final,
construiu-se um projeto de intervenção com o tema das Fake News sobre vacinas.

3 Resultados e Discussão
Na primeira etapa do Estágio realizou-se a observação do espaço escolar, período
que durou duas semanas. Nesse processo, aconteceu uma visita virtual ao ambiente de

ensino, a fim de se habituar com a plataforma Moodle. A observação permitiu constatar
que o professor regente da turma inseria atividades e demais conteúdos na plataforma
antecipadamente, com o objetivo de facilitar a realização e acesso ao conteúdo. Pela
observação, constatou-se ainda, o comportamento e interação dos alunos, horários de
acesso à plataforma e o não comparecimento deles nos momentos síncronos. Em todos os
momentos, o professor regente se fez presente e disponível à necessidade da turma em que
regia.
A etapa de semi-regência possibilitou uma melhor preparação para ministração das
aulas, constituindo-se como um momento destinado para: pesquisas e estudos do conteúdo;
preparação dos questionários a serem aplicados; elaboração do projeto de intervenção e das
vídeo-aulas e; reuniões com o supervisor e a orientadora. A semi-regência oportunizou a
tomada de decisões coletivas diante a execução de todas as práticas no Estágio. Foi um
momento em que, juntamente ao supervisor e orientadora, definiu-se as ações semanais,
tirava-se dúvidas e aprimorava-se a condução das aulas.
A regência foi a etapa destinada a gravação das vídeo-aulas e a disponibilização no
AVA-Moodle, além de aplicação de questionários on-line para avaliar os estudantes. Os
questionários continham perguntas relacionados ao conteúdo trabalhado nas vídeo-aulas
gravadas pelo estagiário. Para a gravação utilizou-se o Google Meet.
Os conteúdos trabalhados nas vídeo-aulas foram organizados e definidos com o
professor supervisor. Antes de serem disponibilizadas aos estudantes, as aulas gravadas
foram avaliadas pela professora orientadora e o supervisor, buscando corrigir possíveis
erros conceituais e de gravação.
Nessa etapa de regência ainda foi confeccionado, juntamente ao professor
supervisor da turma um material lúdico, no formato de uma cartilha explicativa, que foi
aplicada como o projeto de intervenção. O presente material foi confeccionado a partir de
uma notável deficiência percebida pelos estagiários com relação as informações referentes
ao processo de vacinação e a importância da vacina frente ao combate à pandemia de
COVID-19. Dentro desse espectro, os estagiários elaboraram uma cartilha contendo
informações extraídas de portais confiáveis, além das informações, em seu corpo textual
foram adicionados conteúdos que abrangiam conceitos básicos, desmitificação de mitos
envolvendo a vacinação e indicação de portais confiáveis e renomados pela comunidade
científica. Sua elaboração contou uma equipe de três estagiários, dois docentes e um
membro da comunidade externa. Na estrutura, além de textos acessíveis, contou-se com
ilustrações interativas para melhor visualização do conteúdo.

4 Considerações Finais
O Estágio Supervisionado revelou-se como uma experiência única para a vida do
estagiário, desde os primeiros contatos com o professor supervisor e com a orientadora.
Com o desenvolvimento do estágio trouxe-se um senso de responsabilidade e compromisso
para com a profissão docente. Nesse momento, pôde-se perceber o impacto sobre a escolha
profissional.
Ainda que diante de todas as dificuldades, não há maior prazer que desempenhar
aquilo que mexe com as emoções, faz bater de orgulho o coração e faz brilhar os olhos. O
Estágio Supervisionado na licenciatura, atua como um divisor de água, em que o contato
experiencial desperta o licenciando para o futuro que o espera na Educação Básica,
enquanto professor/a de Ciências e Biologia. É nesta etapa que se certifica das escolhas
feitas e sente-se a realização pessoal e profissional.
O período de Estágio exige horas dedicadas à preparação e ao aperfeiçoamento do
conteúdo a ser ensinado, exigindo ainda bastante cuidado e atenção para que o conteúdo
ministrado seja claro, objetivo e confiável. O compromisso com a qualidade da atuação
docente foi possível pela presença e mediação de profissionais, no caso o supervisor e a
orientadora, que além de, altamente, qualificados são exemplos de comprometimento,
amantes daquilo que fazem e humanos para corrigir e não punir. Cada ensinamento
adquirido, sem sombra de dúvida, reflete na conduta e na atuação “real” do licenciando.
O Estágio exige saber distinguir o romantismo daquilo que é real. O Estágio
Supervisionado reivindica conhecer a realidade de cada estudante que se pretende atingir
durante o contato profissional e a desenvolver estratégias pedagógicas que possa melhor se
adequar e acender a chama de aprender. Quando se adentra em uma sala de aula, mesmo
que virtualmente, há uma diversidade de histórias, diferentes vidas, e muitas delas
dependendo das condições em que se encontram pode deixar de se desenvolver e estagnar
no meio da sua trajetória. E muitas outras, já são agraciadas com uma infinidade de
oportunidades que auxiliam no decorrer de seu caminho. E cabe, aos futuros professores,
serem mediadores e impulsionadores destas histórias, percebendo situações complexas ou
problemas em sala de aula, procurando desenvolver uma didática qualificada e inovadora
para transformar a vida e as condições daqueles pelo qual se é responsável em formar.
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Resumo:
A Citologia é um conteúdo de extrema importância no estudo dos seres vivos, mas cujo grau
de abstração impõe desafios ao ensino e aprendizagem. A utilização de modelos
tridimensionais pode tornar o conteúdo mais concreto e atrativo para os estudantes. O objetivo
deste trabalho é relatar uma experiência de produção de modelos tridimensionais de células,
realizada na modalidade de ensino remoto. Para tanto, o texto apresenta a metodologia da
estratégia e as principais contribuições, bem como os desafios observados. Os resultados
indicaram a motivação, a aprendizagem sobre a forma e função das estruturas celulares, o
exercício da capacidade criativa e adaptativa dos participantes. Destaca-se ainda o
planejamento coletivo, a importância da mediação pedagógica e da avaliação individualizada.
Foram observadas dificuldades pontuais em atender o critério da tridimensionalidade, em
representar adequadamente algumas estruturas nos modelos, além da baixa adesão dos alunos
na divulgação dos trabalhos produzidos por eles.
Palavras-chave: Ensino de Biologia. Citologia. Ferramentas Digitais. Ensino Remoto.
1 Introdução
A Citologia (campo da Biologia que se dedica ao estudo das células, seus tipos,
estruturas e funções) é de fundamental importância no estudo dos seres vivos, já que as
células são as unidades básicas da vida. Porém, considerando a abstração e dimensões
microscópicas de suas estruturas é considerada de difícil abordagem nos processos ensinoaprendizagem (MORATO et al., 1998). Na modalidade de ensino remoto, imposta pela
pandemia da COVID-19, essas dificuldades foram ampliadas pela impossibilidade de
realização de aulas práticas presenciais e pelo distanciamento entre os estudantes e docentes,
que é possibilitado apenas por ferramentas digitais.
1

Essas limitações podem ser minimizadas com a utilização de modelos tridimensionais,
pois favorecem a motivação, a aprendizagem dos conceitos e a possibilidade do estudante
explorar diferentes habilidades (DANTAS, et al., 2016; SILVA, et al., 2014). Além da
construção física de um modelo tridimensional de célula, outra possibilidade é o uso do jogo
digital Minecraft, que simula construções utilizando blocos em três dimensões. De acordo
com Santos (2017), apesar desse jogo não ter sido elaborado com a finalidade de uso nos
processos de ensino-aprendizagem, tem um grande potencial, devendo ser testado e analisado
em diferentes contextos e áreas.
Considerando o exposto o objetivo deste trabalho é relatar uma experiência de
produção de modelos tridimensionais de células, realizada na modalidade de ensino remoto.

2 Metodologia
Trata-se de um relato de experiência realizada no ano de 2021, na disciplina de Biologia,
com as turmas de 1º anos do Ensino Médio Integrado em Informática, Agropecuária e Meio
Ambiente, no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Arinos.
Considerando a oferta de ensino remoto, a disciplina foi dividida em dois módulos de 4
semanas cada, com uma carga horária que variou de 7 a 9 horas/aula semanais. A proposta de
produção de um modelo celular tridimensional foi orientada logo no início do primeiro módulo,
com a apresentação durante um dos encontros síncronos. Também foi disponibilizado para os 113
estudantes participantes, no Google Sala de Aula, um roteiro explicando detalhadamente o
trabalho. O roteiro orientava a concepção e produção original dos alunos, podendo ser individual
ou em duplas, de um modelo tridimensional de uma célula Eucariótica (animal ou vegetal). Os
critérios avaliativos indicados foram: i) Estética e criatividade: boa apresentação visual, que
facilite a identificação das estruturas, diante dos materiais disponíveis; ii) Didática do modelo:
representação clara das estruturas e legenda de fácil compreensão; iii) Adequação aos conceitos
biológicos: apresentação adequada e significativa das estruturas que compõe a célula, com
legenda explicativa completa, correta e original.
No primeiro momento em que a proposta foi anunciada os alunos perguntaram se
poderiam fazer um modelo virtual, já que o roteiro não limitava a forma de produção, sendo de
livre escolha as técnicas e os materiais a serem utilizados. Assim, foi definido coletivamente que
também seria permitido uso de ferramentas digitais, à escolha dos estudantes, desde que o
planejamento e a produção dos modelos fossem integralmente realizados por eles.
A proposta foi desenvolvida nas duas primeiras semanas do módulo, dispondo de uma
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carga horária de 18 horas/aula, em que concomitantemente ao estudo dos tipos de células e
organelas citoplasmáticas, os estudantes produziram seus modelos. Foi indicado como material de
referência um capítulo do livro didático, contendo imagens e um quadro com as principais
estruturas e funções de cada tipo de células. Ao longo do desenvolvimento da atividade a
professora esteve sempre disponível para atender dúvidas e orientar, tanto no Google Sala de
Aula, como no WhatsApp.
O envio do modelo físico se deu por meio de fotos em que os alunos apareciam
demonstrando diferentes etapas do processo, uma foto do modelo final e uma legenda explicativa
da função de cada estrutura representada. Já o modelo virtual, poderia ser apresentado com prints
de tela, mostrando também o processo de produção, ou vídeo de até 5 minutos, também incluindo
a legenda explicativa.
Para estimular a criatividade no ensino é importante dar ao aluno um feedback informativo
e de criar um espaço para a divulgação dos trabalhos (FLEITH, 2001). Dessa forma, cada modelo
recebeu uma avaliação descritiva no Google Sala de aula, que valorizava os resultados, a
criatividade e habilidades demonstradas, além de considerar os possíveis erros como parte do
processo, indicando sugestões para a correção. Já a divulgação ocorreu por meio de um mural
virtual no Padlet (https://padlet.com/priscilabinatto/9cnjrpji4r02izgr), tendo sido essa atividade
opcional para o aluno. A ferramenta oferece a opção de interação, ao qual foi oferecida aos
visitantes a oportunidade de curtir os trabalhos divulgados.

3 Resultados e Discussão
De acordo com Fleith (2001), num modelo de ensino que valoriza a produtividade
criativa, os alunos precisam ter oportunidades de conhecer suas habilidades e estilos de
aprendizagem, sendo importante oferecer diferentes estratégias e espaço para que os alunos
escolham de acordo com seus interesses. Sendo assim, destaca-se o processo de construção
coletiva da atividade desenvolvida, desde o planejamento, em que os estudantes propuseram
uma modificação na proposta inicial, e a partir daí muitas possibilidades foram reveladas. Um
dos estudantes enviou um vídeo explicando, por exemplo, a possibilidade de uso do Minecraft
para a produção do modelo. Essa alternativa foi incorporada ao roteiro e bem aceita por vários
estudantes, pois de 63 modelos enviados, 41 eram físicos, 21 foram produzidos no Minecraft
e 1 na ferramenta Sketchup. A maioria optou por desenvolver o modelo em dupla, utilizando
estratégias para romper com a impossibilidade do encontro físico, como compartilhamento de
ambientes virtuais do jogo, reuniões no Google Meet e divisões de tarefas.
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Dos 113 alunos participantes, apenas 16 não entregaram o modelo. Considerando as
demais atividades propostas na disciplina, o índice de abstenção foi um dos menores,
demonstrando o interesse dos alunos pela atividade desenvolvida. Diferentes níveis de
envolvimento foram observados através dos trabalhos finais entregues. A maior parte dos
alunos demonstrou empenho e motivação, atendendo todas as solicitações indicadas no
roteiro, indo inclusive além, apresentando edição de vídeos para demonstrar o processo de
produção das células e a função das estruturas. Porém, alguns trabalhos foram feitos de
maneira aligeirada e de última hora, comprometendo a qualidade final e deixando de atender
itens do roteiro, como a construção da legenda explicativa, por exemplo.
Vários estudantes entraram em contato, durante o processo e após a entrega, para
relatar o quanto gostaram da estratégia, que haviam aprendido muito, tanto o conteúdo de
Citologia, como sobre as técnicas e ferramentas utilizadas, sejam essas digitais ou físicas. A
mediação pedagógica com a professora, que se deu principalmente pelo WhatsApp, conforme
indica Amorim (2020), favoreceu a motivação e aprendizagem, observada pelo fato de que os
alunos, que fizeram contato, conseguiram melhorar seus modelos, compreender melhor a
função das estruturas citológicas e dar mais sentido ao trabalho que estava sendo realizado. A
professora pode também conhecer algumas habilidades cognitivas e afetivas dos alunos, bem
como seus interesses e estilos de aprendizagem, tal como sugere Fleith (2001).
A presença da criatividade, já indicada por Silva e colaboradores (2014), foi uma
característica marcante nos modelos produzidos, tanto físicos como digitais, já que a maior
parte dos trabalhos não se limitou a reproduzir uma imagem científica de uma célula, mas
buscou sempre uma releitura e uma adaptação própria, seguindo a orientação do próprio
roteiro. Nos modelos físicos, a criatividade dos alunos foi observada na adaptação e utilização
de materiais já disponíveis em casa, como alimentos, massinhas de modelar caseira feita com
trigo, reaproveitamento de materiais, entre outros. Alguns modelos eram comestíveis, outros
demonstravam habilidades artísticas de pintura, desenho e modelagem, trabalhando outras
inteligências e desenvolvendo também habilidades artísticas, além de cognitivas.
Já nos modelos celulares digitais, a criatividade foi observada na adaptação das
ferramentas oferecidas nos programas utilizados, para fazer uma releitura das estruturas. Uma
das duplas, por exemplo, construiu uma verdadeira cidade no Minecraft para representar não
apenas a forma, mas também a função de cada organela da célula eucariótica animal. Neste
modelo, era possível entrar na estrutura e ver uma representação lúdica de sua função,
indicando nítida compreensão do conteúdo, que possibilitou a transposição didática. Por
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exemplo, nos Ribossomos, que ficavam livres no citoplasma e também aderidos ao Retículo
Endoplasmático Não-Granuloso, eles construíram esteiras e garras que simulavam a união dos
aminoácidos (representados por blocos de cores diferentes) para a síntese das proteínas.
A maioria conseguiu atender o aspecto da tridimensionalidade, porém, doze modelos
mesclavam estruturas bidimensionais com estruturas tridimensionais. Dois modelos não
atenderam essa orientação, sendo completamente bidimensionais. A hipótese é que, pelo grau
de abertura dado, em que os alunos tiveram liberdade de escolher inclusive a imagem
científica que utilizariam como referência para o modelo, alguns não se atentaram para a
necessária adaptação.
Apesar da habilidade da maioria em representar a célula de forma criativa e coerente,
alguns demonstraram dificuldade de adaptar os materiais disponíveis ao formato das
estruturas, tanto físicos, como digitais. Dezesseis modelos representaram estruturas sem
estabelecer semelhança com a morfologia, como por exemplo: complexo golgiense (em forma
de G) centríolos (em forma de esfera), mitocôndrias e cloroplastos (ambos representados por
cubos). Em cada caso foram indicadas na avaliação individualizada as sugestões de alteração,
para que os estudantes pudessem reformular e posteriormente realizar a divulgação de seus
modelos.
A adesão à divulgação foi baixa, dos 63 modelos enviados apenas 14 optaram por
publicar os modelos produzidos no mural do Padlet, tendo recebido ao todo 113 curtidas.
Uma sugestão para uma experiência futura, que poderia ampliar a participação, seria a
gamificação da divulgação, por meio de um concurso que premiasse o modelo com o maior
número de curtidas.

4 Considerações Finais
O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência de produção de modelos
tridimensionais de células, realizada na modalidade de ensino remoto. Desta forma, foram
observadas algumas possibilidades da proposta como a construção coletiva e liberdade de
opção de modelos (físicos ou digitais), utilizando materiais a escolha dos estudantes, que
favoreceu a criatividade, a motivação e ampliou a diversificação nos resultados. Foi possível
observar ainda, os diferentes níveis de envolvimento, habilidades cognitivas e afetivas dos
alunos, fornecendo subsídios para o planejamento das atividades subsequentes. A maioria dos
estudantes demonstrou compreensão das estruturas do modelo, observada pela capacidade de
representação, explicação adequada da função e transposição didática.
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Alguns demonstraram dificuldades em atender o critério de tridimensionalidade e em
representar a morfologia de algumas estruturas, requisitando melhor orientação em
experiências futuras. A baixa adesão dos alunos na divulgação dos trabalhos indicou a
necessidade de incluir estratégias para estimular essa socialização, considerando sua
importância no processo ensino-aprendizagem.
A proposta desenvolvida tornou o conteúdo da Citologia menos abstrato e mais
próximo da realidade dos alunos. Portanto, a construção de modelos de células
tridimensionais demonstrou ser uma estratégia bastante viável no ensino remoto, desde que a
proposta seja construída com os estudantes, com mediação pedagógica constante, orientação e
retorno avaliativo individualizado.
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Resumo:
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) se tornaram fundamentais para o
processo de ensino e aprendizagem neste contexto pandêmico, uma vez que o ensino
presencial foi substituído pelo ensino emergencial remoto para atender às medidas sanitárias
de prevenção a Covid-19. No curso de Agronomia o processo de aprendizagem, que acontece
através do estudo ou da experiência própria ou transmitida por alguém, envolve a
apropriação do conhecimento em diversas áreas (ciências exatas, naturais, sociais e
econômicas) com o intuito de garantir a qualidade e eficiência dos processos de produção
agrícola e pecuária. Assim, os discentes tanto quanto os docentes precisaram se adaptar e
superar as adversidades inerentes ao novo formato de ensino à distância. Isso posto, este
trabalho visa relatar os impactos das aulas remotas no aprendizado dos graduandos do curso
de Agronomia, na perspectiva discente. A abordagem metodológica baseia-se na pesquisa
participante, em que três graduandas, autoras, e demais graduandos do curso de Agronomia
do IF Goiano Campus Iporá compartilharam, nos encontros síncronos e nos grupos de
WhatsApp, suas experiências e vivências nos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA).
Neste contexto, para os agrônomos o uso de tecnologias em favor da otimização da produção
é uma realidade consolidada. Desta maneira, é evidente que as TCIs contribuem,
significativamente, para o aprendizado das disciplinas teóricas, por possibilitar acesso a uma
diversidade de materiais (vídeos, podcast, e-books) que contribuem para a compreensão dos
conteúdos. Já as disciplinas que envolvem atividades práticas não são atendidas em sua
totalidade, visto que é necessário consolidar o conhecimento colocando a “mão na massa”,

vivenciando problemas e propondo soluções. Ainda, as TCIs propiciam a realização de
networking envolvendo discentes, docentes e pesquisadores de outras instituições,
aumentando a rede de contatos e a apreensão de conteúdos de diferentes áreas, fomentando
a prática agronômica. Em suma, para os graduandos em Agronomia o ensino remoto
aprimorou

habilidades,

competências,

comportamentos,

valores

potencializando o aprendizado e assegurando uma formação integral.

Palavras-chave: Covid-19. Ensino remoto. TICs. Ciências agrárias.
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Resumo:
Em seu segundo edital, o Programa Residência Pedagógica (PRP) sofreu com os impactos
causados pela pandemia do Covid-19, e teve que ser adaptado a ofertado nos moldes do
ensino remoto. No contexto em geral houve mudanças que foram necessárias em toda a
sociedade e em todos os setores sociais, econômicos e principalmente educacionais que
foram fundamentais para estabelecer uma nova perspectiva para adaptar-se a esse novo
momento. A realização das aulas por meio do ensino remoto trouxe alguns obstáculos,
como a capacitação de professores, falta de recursos tecnológicos, falta de apoio familiar e
falta de acessibilidade da rede pública de ensino. Nesse relato será demonstrada a
experiência de como está sendo o desenvolvimento do PRP em uma escola-campo do
subprojeto de Biologia. A impossibilidade de realizar os encontros presenciais entre
professores e alunos, ocorreu devido às medidas de isolamento social, as aulas remotas
aparecem como escolha para reduzir os impactos negativos no processo de aprendizagem.
Com as aulas suspensas, as escolas tiveram que passar do ensino presencial para o regime
de aulas não presenciais (REANP) com pouco tempo para a preparação, o que se tornou
um desafio grande para todos e principalmente para os professores. Nas aulas ministradas
foram utilizados recursos e estratégias didáticas (Whatsapp, Google Meet, Google forms,
Google Classroom, plataformas de jogos, padlet) para que a interação com os alunos fosse
satisfatória nas aulas. No decorrer das aulas, observou-se que a participação dos alunos nas

aulas é baixa, muitos não assistem e deixam de ter uma presença e uma atenção nos
conteúdos. Portanto, a partir dessa observação é possível concluir que o programa de
Residência Pedagógica pode contribuir com os docentes da escola campo para o
planejamento e execução de aulas com o uso das plataformas digitais no processo de
ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Residência Pedagógica. Pandemia. Ensino remoto. Plataformas digitais.
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Resumo:
A pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) provocou uma série de mudanças em todo o
mundo. A educação teve que se readequar para atender todos os alunos de todos os níveis de
ensino. No entanto, problemas foram evidenciados sobre diversos aspectos, principalmente
pela baixa acessibilidade dos estudantes às aulas remotas. Neste sentido, compreender a
visão dos alunos em relação ao Ensino Remoto Emergencial (ERE) é de suma importância
para a melhor readequação das aulas, considerando que milhões de alunos no Brasil não
possuem infraestrutura básica como computador e internet, para continuarem as aulas pelo
ERE. Este estudo teve como objetivo identificar as possibilidades e desafios na
aprendizagem de estudantes do ensino médio no ERE, levantando as maiores dificuldades
enfrentadas até então por todo o corpo escolar na continuidade das aulas. No processo
metodológico desta investigação de abordagem qualitativa, utilizou-se um questionário
aplicado via Google Forms com 217 alunos do ensino médio de uma instituição pública de
ensino, sendo que 72 deram devolutiva. O questionário foi organizado em três seções:
Informações pessoais (questões 1 e 2); meios utilizados para o acesso às atividades remotas
(questões 3 e 4); e a Adaptação, pontos positivos e negativos da aprendizagem por meio das
atividades remotas (questões 5, 6 e 7). Na primeira seção perguntou-se o nome e a série do
estudante. Na segunda, qual o equipamento utilizado para acessar as atividades remotas e
em qual plataforma. Na terceira e última parte do questionário, se o aluno se adaptou ou não
ao ERE, e quais são, para ele, os pontos positivos e negativos desta metodologia utilizada
pelo colégio. Os dados foram todos plotados em gráficos (com exceção da questão 1). Os
resultados sinalizam como possibilidades, a continuidade dos estudos, a postura ativa dos
estudantes na sua aprendizagem, poder estudar em casa e a flexibilização de horário; e, como
fragilidades, identificou-se que a ausência de contato físico e diálogo com os professores,
provocaram dificuldades de aprendizagem como consequência. Além disso, o acesso aos

diferentes artefatos tecnológicos no ensino remoto, tornou-se um desafio em tempos
pandêmicos, principalmente para os alunos de classes menos favorecidas economicamente.
Compreende-se que o contato entre professores e alunos e entre alunos e ambiente escolar
representa uma importante ação didática no processo ensino-aprendizagem. Em suma, esta
pesquisa sinalizou o quão é importante compreender as opiniões de alunos do ensino médio
acerca da continuidade das aulas pelo modo remoto, o comumente denominado ERE.
Palavras-chave: Diagnóstico escolar. Ensino-Aprendizagem. Ensino Médio.
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Resumo:
O objetivo deste trabalho é relatar as experiências das aulas de regência no decorrer da
realização das atividades do Programa Residência Pedagógica, abordando os métodos usados
para a adaptação do conteúdo da docência no contexto de pandemia. São destacados novos
métodos de ensino, e qual a adesão dos discentes às novas práticas, além disso foi
oportunizado debate sobre a educação à distância para os envolvidos no processo do ensino
remoto.
Palavras-chave: Regência. Aprendizado. Estratégias de Ensino. Legado.

Legado da docência na pandemia

1 Introdução

A comunicação que se tem com os alunos, é muito importante em qualquer
contexto, tanto em momentos presenciais, quanto à distância, bem como em questões
administrativas. No contexto atual, essas questões são imprescindíveis, porque a pandemia
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na qual hoje convivemos, expôs vários problemas enfrentados pelas escolas públicas, e um
deles é a ausência do uso das tecnologias digitais de comunicação, seja de alunos que não
possuem condições de uso dessas tecnologias, ou do próprio sistema educacional, que não
consegue suportar despesas extras sem o incremento das verbas voltadas à educação básica.
Segundo (PARO, 2012. p.56-73) a confirmação mais veemente da preocupação estatal,
apenas com a passagem de conhecimento são os sistemas de avaliação em larga escala
utilizados para aferir o desempenho das escolas fundamentais. Essas tecnologias poderiam,
portanto, trazer consigo maior engajamento dos alunos, devido à fatores como, a praticidade
de buscar informações na internet, materiais audiovisuais atrativos, e programas que
permitem a interação do aluno com o conteúdo.

2 Metodologia
As ações realizadas foram em alguns pontos diferentes dos habituais utilizados na
sala de aula presencial, pois buscam amenizar a baixa frequência dos alunos durante a
pandemia, e lhes apresentar o conteúdo de maneira remota, entre elas: a busca ativa dos
alunos, que trata de buscar os alunos para participarem das aulas online e realização das
atividades propostas, através de telefonemas, e a utilização de mídias durante as aulas,
conjugadas com uma linguagem acessível à realidade dos alunos.
Uma lista com os nomes e telefones dos alunos com frequência baixa ou nula foi
elaborada pela preceptora e entregue aos residentes, a lista em questão tinha 11 alunos, e
foram realizadas até 10 ligações.
O programa usado como plataforma de comunicação para as aulas de regência foi o
Google Meet para a exposição dos conteúdos. As salas foram organizadas em grupos, em
um aplicativo de mensagens em que os residentes, os alunos, e a administração da escola
participaram, e este último encaminhava os links de acesso às aulas via Google Meet.
Segundo (LIBÂNEO, 2001) O setor técnico-administrativo responde pelas
atividades-meio que asseguram o atendimento dos objetivos e funções da escola.
Foram ministradas sete aulas, tendo dois objetivos gerais, e quatro objetivos
específicos entre elas. Para as aulas, foram apresentados slides, para exemplificar tópicos
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importantes do conteúdo, ou levantar questionamentos por parte dos alunos, bem como
vídeos com assuntos relacionados aos temas ministrados na aula.

3 Resultados e Discussão

A busca ativa dos alunos não se mostrou promissora, pois entre 11 alunos, dois deles
tinham contatos desatualizados, 8 não atenderam as ligações, e um dos alunos, alegou não
estar ciente que as aulas à distância estavam ocorrendo.

As aulas remotas se mostraram uma boa alternativa para o isolamento social, mas
devido à problemas já mencionados, impostos aos alunos, a frequência tem sido muito baixa,
e o modelo de ensino está mais focado na avaliação do que na formação, mesmo em relação
ao anterior modelo presencial.

O contexto da pandemia reduziu de forma drástica a capacidade do professor de
passar o conteúdo aos alunos, porque uma pandemia trouxe mudanças na demanda do ensino,
a mudança do ambiente de ensino, de uma organização tradicional, onde os conteúdos das
mais diferentes disciplinas eram ensinados presencialmente, para um ambiente virtual de
aprendizagem, foi diretamente impactado por fatores como o acesso à internet, e o auxílio
dos responsáveis no ambiente familiar. Como também, trouxe dificuldades as estruturas
administrativas e pedagógicas da escola, com novas demandas de material e capacitação para
o novo ambiente didático, segundo (VEIGA, 1998, p.11-35) A escola, de forma geral, dispõe
de dois tipos básicos de estruturas: administrativas e pedagógicas. As primeiras asseguram,
praticamente, a locação e a gestão de recursos humanos, físicos e financeiros.

No entanto, essa dificuldade, está se transformando aos poucos pela capacitação dos
profissionais da área da educação, quanto ao uso tecnologias digitais e sua aplicabilidade ao
ferramentas de ensino remoto. O emprego dessas ferramentas de ensino pré-existentes,
porém pouco exploradas, está permitindo superar as adversidades impostas pela pandemia.
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Esse novo momento de ensinar e reaprender práticas educacionais, pode ser considerado um
legado muito positivo, para os profissionais da área da educação.

4 Considerações Finais

O período destinado ao primeiro módulo do Residência Pedagógica trouxe uma série
de dúvidas, e com elas algumas conclusões, entre elas, pude observar que as escolas de
ensino presencial, não estavam preparadas para o imprevisto que tornaram as aulas remotas.
Mas as dificuldades impostas pela pandemia trouxeram também a oportunidade de aprender
a usar novas metodologias para se transmitir conhecimento.
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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar as principais implicações
estruturais/materiais que os professores da rede pública de ensino do município de Morada
Nova - Ceará, encontram na missão de desenvolver suas aulas através de plataformas
virtuais, a partir do contexto de isolamento social provocado face a pandemia da Covid-19.
Desta forma, este trabalho surge como um aporte de voz, um instrumento que dá fôlego aos
profissionais docentes do município de Morada Nova - CE, que estão na lida diária, sejam
eles da zona urbana ou rural, bem como das mais diversas séries de ensino do segmento do
ensino fundamental, profissionais docentes que estão incansavelmente tentando fomentar e
construir conhecimento, mesmo em meio a tantos desafios encontrados, que de prontidão
podemos destacar a ausência de formações que incentivem e desburocratizem o uso das
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDICS na sala de aula, bem como as
questões relativas a falta de acesso à rede de internet por uma parte significativa dos 7.934
alunos regulamente matriculados no ensino fundamental do município supracitado. Para
tanto, o corpo metodológico desta pesquisa foi traçado a partir da utilização de algumas
bibliografias, assim como, realizamos de forma virtual um apanhado de dados através de um
questionário on-line, aplicado a uma média de duzentos professores do município de Morada
Nova - CE, que teve como objetivo sondar as reais condições materiais destes professores
para desempenharem suas atividades na modalidade de aulas remotas. Mediante os dados

colhidos neste questionário e nos estudos teóricos desta vertente que já existem, ao final,
pôde-se observar que os profissionais docentes do município de Morada Nova ainda
possuem muitos emblemas e desafios, alertando ainda para o forte teor de precarização do
funcionalismo público na esfera da educação, demostrando que para além da falta de
instrumentos tecnológicos, os profissionais docentes deste município padecem nas mãos de
uma gestão insensível e despreocupada com a garantia básica de instrumentos tecnológicos
para que os professores possam executar seu oficio com êxito. Como proposição, este estudo
sustenta a necessidade de um incentivo financeiro a estes professores, visto que muitos estão
onerando seus orçamentos pessoais com a aquisição de instrumentos/objetos tecnológicos
que estão para além dos compromissos pessoais, tudo isso numa tentativa de não deixar que
suas aulas remotas sejam de baixa qualidade e que realmente chegue a grande maioria do
alunado deste município.

PALAVRAS-CHAVE: Aulas remotas. Precarização. Estrutura física. Trabalho docente.
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RESUMO: O contexto da pandemia da Covid-19 tem despertado na população mundial,
de modo especifico no Brasil, um grau considerável de adoecimento que demanda
cuidados que estão para além daqueles que incluem a saúde física, deixando em estado
de alerta as preocupações com a saúde mental. Desta forma, esta pesquisa se pauta na
figura do profissional docente do município de Morada Nova - Ceará e tem como objetivo
central analisar os índices que desvelam apontamentos de sofrimentos psíquicos dos
destes professores, face o contexto de aulas remotas adotadas a partir da realidade da
pandemia da Covid-19. O campo metodológico desta pesquisa foi construído a partir da
leitura de algumas revisões bibliográficas sobre o objeto de estudo em questão, assim
como, foi utilizado a aplicação de um questionário on-line a uma média de duzentos
professores, com propósito de identificar os anseios destes professores, bem como colocar
em evidência apontamentos de adoecimentos psíquicos. Percebemos ao longo do convite
para participação da pesquisa uma certa resistência dos professores, visto que, muitos
tem medo de levantar algumas problemáticas que sofrem no ambiente escolar e ser
chamado atenção por seus superiores, desta forma, entendemos que o processo de
pesquisa, assim como da escrita, é antes de tudo um ato de coragem, pois atravessa mares
e descortina realidades que nem sempre são bem vistas pelas gestões, assim como, traz a

luz do saber, assuntos e pautas que em inúmeras ocasiões são suprimidas do real
conhecimento do povo. A partir de algumas perguntas feitas pelo questionário, a realidade
aclara-nos um panorama bastante preocupante. 60% dos professores entrevistados
garantem que o contexto de isolamento social tem afetado sua saúde mental, sendo assim
um número muito inquietante, pois somos conhecedores que um profissional com sua
saúde mental afetada, acaba que rendendo menos no trabalho e por vezes se quer
conseguem realizar suas atividades. Concluímos, que os profissionais docentes de
Morada Nova, em sua grande maioria, levantam queixas de esgotamento emocional,
citando alguns que já estão fazendo uso de ansiolíticos, assim como, sendo acompanhados
por profissionais da psiquiatria e psicologia, vale ressaltar, que mesmo com o aumento da
demanda de pessoas com queixas de adoecimento psíquicos, a gestão o referido municio
segue inerte, fingindo não reconhecer esta realidade, e enquanto isso, são muitos os
professores que surgem com sintomas relacionados a depressão e outros adoecimentos
psíquicos.

PALAVRAS-CHAVE: Pandemia. Aulas remotas. Saúde mental. Desvalorização.
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Resumo:
A formação de docentes requer uma construção de aprendizado entre aluno-professor para
se ter os métodos ativos de forma proveitosa. Atualmente faço parte do programa de estágio
do Residência Pedagógica, observando que ausentar-se aos poucos das dificuldades para
lecionar, como, timidez com câmeras, uso das tecnologias, a distância entre os alunos e
formas de avaliar. Visando que meu objetivo está voltado para desenvolver minhas
percepções por meio de aulas compartilhadas, pois mesmo com as indisponibilidades e
limitações que estamos vivenciando na pandemia, somos capazes de captar novas formas de
interações em prol do ensino. Portanto, estou participando de monitorias, ministrar aulas
para jovens de 8° ano do Ensino Fundamental e 1°ano do Ensino Médio e assistir aulas que
foram ministradas pela minha preceptora do Programa Residência Pedagógica, assim como
outras professoras, em cada etapa como residente. No primeiro momento foi algo novo que
participamos, da aula, fazendo anotações do que estava sendo estudado naquele dia,
observando o comportamento, participação e comprometimento com atividades dos alunos
com professores em aula remota. No segundo momento, estive entusiasmada, atuei como
monitora, autorizando a entrada no Meet dos estudantes, registrando a frequência,
interagindo com os mesmos nos intervalos do fim de uma aula para início de outra, Em
seguida, em grupo de três pessoas, ministramos aulas para ambas turmas, com conteúdo de
Máquinas Simples para 8° ano do Ensino Fundamental e Evolução para 1° ano do Ensino
Médio, com slides dinâmicos, imagens, com situações que são voltadas ao nosso cotidiano
vista com frequência, vídeos curtos, os alunos participaram contando para nós onde já viram,

se conheciam sobre os exemplos apontados, e vimos que todos se mostraram participativos.
Com resultados surpreendentes, agradecimentos pela forma explicada do conteúdo. É
perceptível que as docências compartilhadas foram positivas, de forma que envolvia a turma
no assunto, as iniciativas de métodos trazem mudanças no aprendizado, comportamento em
sala de aula de forma presencial, tornando o ensino com ferramentas digitais tendo em
vista que as escolas e professores precisam adaptar-se com a realidade. Em tempo de
pandemia é preciso aprimorar a formação de professores para que estejam aptos a lidar
com o aprendizado, com senso crítico para garantir o ensino.
Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem. Formação de professores. Residência
Pedagógica.

A TEMÁTICA AMBIENTAL USANDO O APLICATIVO
WHATSAPP EM TEMPOS DE PANDEMIA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA

Eliane Veiga Cabral da Costa1, Mey Ling Oliveira da Silva2, Ailton Cavalcante
Machado3.

1

2

Universidade do Estado do Amazonas – UEA
elianeveiga2021@gmail.com

Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia – ITEGAM
megglingg@gmail.com
3

Universidade do Estado do Amazonas – UEA
ailtoncavalcante@yahoo.com.br

Resumo:
A Pandemia da Covid-19 afetou significativamente o trabalho sobre a Educação Ambiental, pois a
comunidade escolar ficou em estado de isolamento. O nosso objetivo foi fazer um registro da
metodologia usada para trabalhar a temática ambiental usando o aplicativo Whatsapp. A pesquisa foi
do tipo qualitativo, descritivo. Foi realizada na Escola Municipal Prof.º Nilton Lins, localizada na
zona sul da cidade de Manaus. Participaram da pesquisa 45 estudantes do 5º ano do Ensino
Fundamental. O tema abordado foi os resíduos domésticos. A ferramenta de comunicação usada foi
o aplicativo Whatsapp, com conversas em grupo, individuais e postagem. As atividades realizadas
permitem a possibilidade dese trabalhar a temática ambiental se usando das aulas virtuais através do
uso das tecnologias educativas.

Palavras-chave: Educação Ambiental, aulas remotas, Covid-19.
1 Introdução
É possível vivenciar uma prática pedagógica inovadora, transformadora,
comprometida, crítica e atuante nas questões ambientais e socioambientais através da
Educação Ambiental (EA) no Ensino Fundamental mesmo em tempos de pandemia. Para
fazer isto, é necessária a adaptação ao novo contexto educacional em virtude da Covid-19,
que é uma doença que afetou todos os países e marcou o século XXI. Um de seus efeitos foi
a aplicação de estratégias políticas de isolamento e distanciamento social, afetando a saúde
física e mental da população.

Em virtude deste cenário foram planejadas estratégias pedagógicas para atender os
alunos através das aulas remotas, ou seja, aulas virtuais utilizando as ferramentas
tecnológicas nas instituições escolares. Por causa da suspensão das aulas presenciais, foi
ofertada a modalidade do ensino a distância pela possibilidade de anulação do ano letivo e
evasão escolar (REIS, 2020, p. 03). As aulas remotas “pode ser apresentada em tempo
semelhante à educação presencial, com a transmissão em horários específicos das aulas dos
professores” (ARRUDA, 2020, p. 266).
O uso das tecnologias educativas foi o caminho adotado pela Secretaria Municipal
de Educação (SEMED-AM), levando aos professores das diferentes disciplinas a enfrentar
um grande desafio sem um treinamento prévio. Este foi o caso do trabalho com a Educação
Ambiental na escola em tempos de pandemia. Nesse sentido este trabalho tem como objetivo
fazer um registro da metodologia usada para trabalhar a temática ambiental usando o
aplicativo WhatsApp.

2 Metodologia
A pesquisa é do tipo qualitativo, pois de acordo com Gil (2010, p. 22), “este tipo de
pesquisa se caracteriza por reunir estudos que têm como propósito preencher uma lacuna no
conhecimento”, com abordagem descritiva e por descrever as práticas pedagógicas sobre
educação ambiental realizadas com os alunos no ciberespaço (MARCONI; LAKATOS,
2017).
As atividades foram desenvolvidas com duas turmas de 30 alunos cada um, no 5º ano
do Ensino Fundamental da Escola Municipal Prof.º Nilton Lins, localizada na zona sul da
cidade de Manaus. Dos 60 alunos, somente 15 não participaram e o restante participou
esporadicamente, por causa de problemas com a internet e falta de energia em alguns
momentos.
O uso do recurso WhatsApp surgiu para facilitar a participação e a interação dos
alunos através do aplicativo (FERREIRA, 2019, P.242), e como suporte pedagógico as
metodologias ativas executadas no ciberespaço (VALENTE; ALMEIDA e GERALDINI,
2017). O trabalho foi desenvolvido se usando uma sequência de atividades, a ferramenta
utilizada nas aulas remotas foi o WhatsApp com conversas em grupo e individuais, pois o
ensino remoto permite o compartilhamento de conteúdo organizados utilizando ferramentas

tecnológicas como recurso pedagógico (ARRUDA, 2020).

3 Resultados e Discussão
O professor que antes da pandemia trabalhava através da interação com os alunos,
está sofrendo constantes mudanças neste contexto por causa da pandemia. Além de utilizar
o livro didático e os demais recursos disponíveis como o material concreto, a afetividade era
um fator marcante na relação professor e aluno no ambiente escolar. Na migração do espaço
físico para o ambiente virtual, o uso do aplicativo WhatsApp favoreceu a interação entre os
alunos e professora. As atividades foram realizadas em três momentos:
1º momento: A professora explicou o que é a Educação Ambiental, motivando depois
aos alunos a explicar o conceito através de um vídeo intitulado: “Minuto Ambiental:
Educação Ambiental” (https://www.youtube.com/watch?v=YgTdDm4FX3c). E logo
os alunos postaram no Whatsapp para compartilhar com o grupo alunos.
Figura 01: Atividade sobre o vídeo

Fonte: COSTA, 2020.

2º momento: Dando continuidade, foram abordados “os tipos de poluição”. Foi explicado
aos alunos este assunto, para que eles identifiquem os tipos de poluição, e realizem desenhos
com os tipos de poluição da sua comunidade. De acordo com os desenhos postados, dois
tipos de poluição foram os mais evidenciados: a poluição sonora e ambiental. As postagens
refletem a grande quantidade de lixo nas ruas e nas áreas verdes da comunidade onde moram

os alunos.
Figura 02: Atividade de coleta seletiva

Fonte: COSTA, 2020.

3º momento: Foi realizada uma atividade prática, onde a professora disponibilizou via
WhatsApp o link sobre o assunto intitulado: “Separe o lixo e acerte na lata”
(https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/politica-nacional-deresiduos-solidos/campanha-de-educacao-ambiental.html), onde os alunos foram
estimulados a separar adequadamente o lixo doméstico (plásticos e garrafas pet, papéis,
vidros, latas de alumínio, restos de alimentos).
Figura 03: Atividade de coleta seletiva

Fonte: COSTA, 2020.

Os alunos utilizaram como material para realizar a atividade, o lixo de suas casas,
fazendo a separação e armazenamento para a coleta. Em seguida postaram as fotos.
Percebemos que os aparatos tecnológicos têm provocado mudanças no cenário
educacional em relação ao processo ensino aprendizagem, e na postura da prática pedagógica
do professor através das aulas remotas, pois além de mediador o professor é o incentivador
da aprendizagem no ensino remoto emergencial com prática ativas no processo de ensino e
aprendizagem (ARRUDA, 2020; SANTOS, 2020; VALENTE, ALMEIDA e GERALDINI,
2017).
Assim, os alunos interagiram em cada etapa descrita perguntando, discutindo e
realizando as atividades e postando. Enfim, a atividade foi de grande relevância para o
aprendizado de práticas relacionadas à Educação Ambiental.

4 Conclusão
As atividades realizadas permitem inferir a possibilidade de se trabalhar a temática
ambiental se usando das aulas virtuais através do uso das tecnologias educativas. Estas
tecnologias criaram as condições para que os lecionados se comuniquem com o professor e
possam apresentar as tarefas encomendadas.
A temática de resíduos sólidos se apresenta promissória para trabalhar a Educação
Ambiental em tempos de pandemia. Os alunos conseguiram fazer as tarefas e desta maneira
perceberam o tipo de lixo que é gerado no lar.
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Resumo:
O presente relato de experiência aborda a descrição e reflexão do processo de adaptação e
síntese da linguagem da guia do moodle para o público da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Apresenta como objetivo central refletir sobre recursos linguístico-discursivos e imagéticos
para auxiliar o alunado da EJA no acesso ao ambiente virtual de ensino e aprendizagem
(AVEA) e usar as ferramentas de interação síncronas e assíncronas no Ensino Remoto
Emergencial (ERE). A metodologia utilizada compreendeu uma releitura do manual do moodle
disponível no site do Instituto Federal de Goiás (IFG), produção de um breve manual e oferta
de oficinas para exposição da acessibilidade e uso do AVEA. O material foi divulgado via
grupos WhatsApp das turmas já existentes antes da suspensão das aulas devido à necessidade
de isolamento social em decorrência da pandemia do Covid-19. Ainda, houve a apresentação
desse material aos/às discentes pelo Google Meet. Essa experiência resultou em superação de
desafios e aprendizagens docente e discente frente a uma situação didático-pedagógica de
emergência com fins de continuidade do processo de ensino e aprendizagem em 2020 e que
continua, ainda, em 2021.
Palavras-chave: Pandemia Covid-19. Ensino Remoto. Acessibilidade. Educação de Jovens e
Adultos. Moodle.
1 Introdução
A temática, da experiência relatada aqui, se centra na preparação de material para o
alunado da EJA sobre como acessar e utilizar o AVEA moodle. Mais acessível, próximo dos
alunos e introduzi-los nesse novo mundo. A relevância dessa temática reside na possibilidade
de compartilhar conhecimentos em relação à preparação do alunado da EJA para o
enfrentamento de uma nova demanda educacional e para uma ação de modo proativo e
protagonista. As hipóteses que impulsionaram a escrita deste relato circundam a crença na
formação continuada por meio da socialização de experiências em que discuta, reflita e agregue
conhecimentos sobre a ação praticada no contexto educacional que pode lançar luz para novas
práticas pedagógicas mais qualificadas.
1

A atividade desenvolvida teve como objetivos preparar os/as estudantes para o acesso e
o uso do AVEA moodle/IFG; acolher os estudantes após aproximadamente 05 (cinco) meses
de suspensão do calendário acadêmico; apresentar instruções de acesso ao moodle e discutir os
tipos de atividades síncronas e assíncronas. Sabemos que “muitos sujeitos da Educação de
Jovens e Adultos não tiveram a oportunidade de se familiarizar com linguagens e ambientes da
cultura digital, é indispensável que o professor compreenda e reconheça os limites e os ritmos
de cada indivíduo.” (SILVA; COUTO JÚNIOR, 2020, p. 36). Essa foi a preocupação que
norteou a idealização e realização dessa atividade.
No contexto de ensino e aprendizagem, imposto pela pandemia da Covid-19, o uso de
ferramentas de comunicação e interação digital está sendo essencial para o desenvolvimento de
atividades escolares, bem como uso de materiais impressos em caso de o aluno não ter acesso
à internet. Tudo isso, de modo visível, remete à preocupação, em primeiro lugar, com as
condições de saúde física e mental, não ideal, porém mais adequadas às pessoas, neste
momento.

2 Metodologia
Para o desenvolvimento da atividade, foram realizados 03 (três) encontros de 50 min.
Cada. Ocorreram das 19h30min às 20h20min. Anterior ao momento da atividade, houve a
preparação docente e do material que compreendeu: leitura e releitura da Guia Moodle/IFG;
escolha/seleção dos conteúdos mais urgentes (acesso, configuração da sala, tipos de atividades)
em relação ao público-alvo; preocupação com o “modo de dizer”, com o caminho para acessar
a página; uso de imagens e tradução libras para atender os alunos surdos (na época, dois alunos);
e, adequação ao tempo de encontro com os alunos, calouros e veteranos, pelo Google Meet.
Contudo, sempre atenta para não infantilizar o uso da linguagem, pois o público é de EJA.
Durante os encontros, busquei promover a interação com os alunos por meio de
exposição dialogada e uso de recursos do Google Apresentações para ilustrar os conteúdos.
Enfatizo que procurei valorizar todas as manifestações dos alunos, intervenções orais e
postagens no chat para que se sentissem à vontade e acolhidos, bem como para sanar as dúvidas
deles. A exposição dialogada foi entremeada de perguntas retóricas com a finalidade de
possibilitar o diálogo.
Após os encontros, realizei um momento de reflexão com os alunos acerca dos 03 (três)
encontros. Para tanto, procurei engajá-los em duas atividades. Uma oral, para que expressassem
as impressões e aprendizagens deles. Outra de verificação de aprendizagem mediante atividade
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proposta no Google Forms. Ressalto, que naquele momento, não foi possível atividade prática
de acesso e uso do AVEA Moodle por parte dos alunos porque eles não estavam inseridos na
plataforma. Isso somente ocorreria na semana seguinte às atividades de acolhimento. No
entanto, eles precisavam ter um mínimo de instrução para acessar o Google Meet e o moodle.

3 Resultados e Discussão

No primeiro encontro, a ênfase recaiu na explicação de como seriam as atividades de
aula e interação professor e aluno no ERE. Priorizei informações que possibilitassem que os
estudantes compreendessem essa modalidade de ensino e aprendizagem, esclarecendo que ele
ocorreria, no IFG, por meio de atividades síncronas e assíncronas. Exemplifiquei, como na
Figura 1, o modo de acesso ao sistema:
Figura 1: Acesso ao Moodle/IFG

Fonte: (SOUZA, 2020a)

Também, me empenhei na apresentação do conceito de sala virtual, bem como nos
papéis docente e discente, nesse novo ambiente de ensino e aprendizagem em que é o espaço
composto por alunos, professores, tutores (em alguns casos), recursos e atividades. Algo que é
uma dificuldade para esse alunado é o domínio do ID e da senha. Reforcei a necessidade de
sempre terem esses dados em mãos para o acesso ao moodle. No segundo encontro, encaminhei
a discussão abordando os assuntos elencados na Figura 2, a seguir:
Figura 2: Temas da aula 2

Fonte: (SOUZA, 2020b)
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Retomei as explicações e exemplificações de atividades síncronas (exemplo: Chat) e
assíncronas (Fórum) colocando em evidência a interação docente/discente em tempo real ou
não. Também, expliquei a necessidade de organização e disciplina discente e docente para o
melhor desenvolvimento do trabalho de ensinar e aprender. Explicação, Figura 3:
Figura 3: Tipos de atividades

Fonte: (SOUZA, 2020c)

A exemplificação e discussão de somente duas atividades ocorreu porque a
preocupação, naquele momento, era que os alunos tivessem uma noção do que eles
encontrariam pela frente e criar neles a expectativas de que cada professor iria organizar a sala
virtual de acordo como os objetivos e conteúdos de ensino. E que o processo de aprendizagem
de uso do moodle seria constante, a cada acesso uma nova aprendizagem. A busca pela
exemplificação e pelo uso de uma linguagem mais acessível foram constantes e presentes nos
03 (três encontros).
O ERE é uma mudança cultural abrupta e muito grande no processo de ensino e
aprendizagem. Principalmente, para aqueles que estavam engajados em um processo de ensino
e aprendizagem totalmente presencial e se veem em um ERE e, mais, sem domínio de
tecnologias digitais com fins de estudo escolar. Nesse sentido, concordamos com Silva e Couto
Júnior (2020) que
em particular na Educação de Jovens e Adultos, é fundamental que professores
e instituições escolares pressionem os governos para que estes últimos
coloquem em ação a implementação de políticas públicas que viabilizem o
uso das várias tecnologias digitais disponíveis, uma vez que os estudantes da
EJA nem sempre encontram-se familiarizados com os usos desses recursos.
(SILVA; COUTO JÚNIOR, 2020, p. 36)

No terceiro encontro, fiz simulações de acesso ao moodle e realização de atividades
entrando no sistema como aluna. Realizei o passo a passo, a partir do manual criado e
disponibilizado para eles, a entrada no moodle, em uma sala de aula virtual e realizei atividades
de fórum e de chat. Ao final, apliquei um questionário cujas respostas apontaram que houve
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entendimento e satisfação em relação aos encontros de acolhimento, como se pode constatar a
nestes comentários:





Aos poucos vamos conseguindo, e só não desistir. (Estudante 1)
Espero que todos consigam ter bons acessos, para um bom retorno no aprendizado. (Estudante 2)
É a primeira vez que entro, por enquanto está bom. (Estudante 3)
Estarei sempre disposta a novas tecnologias. (Estudante 4)

Acompanhando, o processo de início e adaptação dos estudantes da EJA do Curso de
Secretariado do IFG, Câmpus Jataí, pode-se dizer que houve êxito. Tal afirmação se baseia em
dados repassados pela coordenação de curso, em momentos de reunião pedagógica, sobre os
poucos casos de evasão em decorrência da não adaptação ao ERE. O caminho, contudo, é longo
e desafiador agora, neste momento, e o que nos espera com o retorno às aulas presenciais. Trago
neste relato, a experiência de Reis, Faria e Rehem (2016), quando da implantação da EJA na
modalidade de Educação a Distância (EaD) no Distrito Federal. É um projeto pioneiro pois, até
o ano de 2004, não havia no Brasil nenhuma experiência de EaD na EJA. As autoras relatam
que
Foram muitos os desafios enfrentados. O primeiro deles, e talvez o mais difícil
foi a ruptura dos modelos e rotinas já consolidadas na práxis didática do ensino
presencial. A ruptura exigiu a elaboração de material didático adaptado e
adequado aos meios digitais, bem como às novas formas de interação com o
estudante. Por fim, a nova sala de aula não era tão simples como a princípio
poderia parecer, mas um ambiente complexo, que modificou o papel do
professor, não mais transmissor de conhecimento, mas como incentivador do
estudante como protagonista da sua aprendizagem. (REIS, FARIA, REHEM,
2016, p. 02)

Fazer circular a experiência de Reis, Faria e Rehem (2016), assim como a de
acolhimento e engajamento do alunado do Curso de Secretariado na modalidade de EJA, do
IFG Câmpus Jataí, constitui uma maneira de socialização de práticas e acúmulo de experiências
e conhecimentos dessa modalidade de ensino que precisa ser mais evidenciada, discutida e
amparada por políticas públicas.

4 Considerações Finais
Ao final da experiência, pude refletir sobre a prática docente em ambiente virtual com
um público específico. Ainda, a sensação positiva de poder contribuir com os alunos,
auxiliando-lhes a ter segurança no uso de ferramentas digitais para que pudessem retomar as
atividades escolares e poderem participar das atividades síncronas e assíncronas de modo
5

efetivo. O próprio momento exige um trabalho de olhar mais profundo para o outro e para nós
mesmos, buscando desenvolver habilidades e superar medos, obstáculos e repensar práticas.
A experiência constituiu um momento de (re)encontros. Para docente e discentes, frente
a uma situação que quase nada estava definido e que o uso do moodle era a única certeza, algo
precisava ser feito. Como seria a aceitação discente, a adaptação docente, como planejar e usar
esse ambiente eram angústias fortes naquele momento. Conseguir a adesão e compreensão dos
discentes eram e são aspectos fundamentais.
O relato dessa experiência proporcionou ocasião para refletir sobre o crescimento
profissional, necessidade de estudo, de ver outras experiências, ouvir mais o aluno, se colocar
no lugar dele e sentir, como, muitas vezes, eles se colocaram no nosso lugar também, por saber
que nós não estávamos preparados também para essa mudança repentina do ensino presencial
para o remoto.
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Resumo:
Este relato de experiência apresenta as regências realizadas durante a Residência
Pedagógica, nas turmas de 1º ano do Ensino Médio da Escola da Rede Estadual de Ensino
Profissional Amélia Figueiredo de Lavor, localizada na cidade de Iguatu - CE. As
atividades de regência em sala de aula foram realizadas durante a execução do primeiro
módulo (de outubro de 2020 a março de 2021) do referido Programa, ao qual se vincula o
Curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu FECLI, uma unidade interiorana da Universidade Estadual do Ceará - UECE. O foco
principal do Programa é proporcionar aos alunos que estão na segunda metade dos cursos
de licenciatura uma iniciação à atividade docente nas escolas da Educação Básica. Esse
relato tem como objetivo apresentar a vivência do autor, enquanto residente, dos desafios e
das aprendizagens experimentadas. Todas as atividades que desenvolvemos foram
previamente planejadas com a professora preceptora do Programa, em reuniões semanais,
realizadas pelo Google Meet. As aulas planejadas foram ministradas em turmas do

primeiro ano do Ensino Médio, de forma remota, também por meio do Google Meet. O
ensino remoto nos apresentou diversos desafios e o maior deles, certamente, foi saber
utilizar as ferramentas tecnológicas necessárias para o desenvolvimento da aula, nesse
formato. Outro desafio que enfrentamos foi em relação à conexão com a internet, que era
bastante instável, tanto a do residente como a dos estudantes. Em busca de superar, ainda
que parcialmente, os limites encontrados, procuramos novas metodologias de ensino para
promover a apropriação do conhecimento pelos estudantes da Educação Básica, como
jogos educativos online e vídeos ilustrativos relacionados aos conteúdos ministrados. O
ensino remoto tem sido bastante desafiador, visto ser realizado em precárias condições de
ensino e aprendizagem, uma vez que uma parcela importante dos estudantes não tem
acesso à internet de qualidade e que o ensino remoto intensifica demasiadamente o
trabalho dos professores, além do fato de muitos profissionais da educação não terem
habilidade em manusear as tecnologias e, assim, encontrarem limites na elaboração e
desenvolvimento de aulas atrativas para os alunos, especialmente no atual contexto.
Todavia, o desenvolvimento das aulas remotas agregou experiências importantes à atuação
docente dos residentes, proporcionando uma reflexão sobre o cotidiano das escolas do
Ensino Médio, em tempos de isolamento social.
Palavras-chave: Formação Docente. Educação Básica. Ensino Remoto
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Resumo:
No final do ano de 2019 e início do ano 2020, o mudo foi surpreendido pela pandemia
causada pelo Sars-CoV-2 que mudou a vida de todos. Em uma tentativa de conter a
disseminação do vírus, diferentes medidas foram adotadas pelos chefes de Estado, dentre
elas, o distanciamento social. Essas medidas impactaram todos os setores da sociedade e na
Educação foi diferente. Para manter as atividades de ensino, as escolas estão fazendo uso do
Ensino Remoto Emergencial (ERE), o que trouxe desafios de diversas ordens para os
professores, como a busca de novas alternativas e metodologias para o ensino não presencial.
Tendo em vista essa problemática, o presente trabalho tem como objetivo relatar a
experiência da autora a partir das regências desenvolvidas no âmbito do Programa
Residência Pedagógica (PRP), junto à preceptora, na disciplina de Biologia, em uma das
escolas parceiras do PRP vinculado ao Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da
Faculdade de Educação e Letras de Iguatu, campus interiorano da Universidade Estadual do
Ceará- UECE. Os bolsistas residentes e a professora preceptora se reuniram diversas vezes
por meio da plataforma do Google Meet para planejar as aulas que os residentes iriam
ministrar para os alunos do Ensino Médio. Nesses momentos de planejamento foram

discutidos diferentes recursos e metodologias que poderiam ser utilizados durante as
regências, dentre os quais podemos citar: textos, artigos, vídeos, paródias, poesias, artes
e mapa conceitual. Após o planejamento das aulas, posteriormente, em alguns momentos,
via Google, desenvolvemos as atividades planejadas para os alunos do Ensino Médio
acompanhados da professora preceptora, também pelo Google Meet. Foi possível perceber
o dinamismo da professora com os vários instrumentos usados por ela para inovar o ensino
e o aprendizado e chamar a atenção dos alunos para as aulas. Para os residentes, a vivência
nessas atividades de regência oportunizou momentos de formação e nos levou a pensar e
refletir sobre todos os aspectos que envolvem o ser professor, aliados a todos os desafios que
o ensino remoto apresenta. As ações desenvolvidas pelos bolsistas da Residência Pedagógica
proporcionaram momentos para repensarem a práxis docente sobre o processo de ensino.
Todos os desafios desse contexto têm oportunizado aos professores adotarem postura de
aceitação para metodologias mediadas por novas tecnologias e sobre o quê, quando, como e
para quê utilizá-las. Quando os professores adotam métodos diversificados favorece a
identificação das necessidades de aprendizagem dos alunos, além de potencializar o
desempenho acadêmico dos discentes.
Palavras-chave: Formação docente. Ensino de Biologia. Distanciamento social
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Resumo:
Devido a mudança do ensino presencial para o ensino remoto em decorrência da pandemia
da Covid-19, professores e alunos têm se desdobrado para encontrar meios de facilitar a
aprendizagem e a adaptação a esse ensino. De fato, é inegável que o uso de videoaula
como ferramenta de aprendizagem tem se tornado cada vez mais presente nas aulas
virtuais. Tendo em vista a necessidade de inserção de ferramentas colaborativas ao ensino
remoto, esse trabalho teve como objetivo promover e facilitar a aprendizagem do aluno por
meio da aplicação de uma videoaula experimental desenvolvida na disciplina de Biologia.
Dessa forma, foi aplicada uma aula virtual por bolsistas do Programa Residência
Pedagógica aos alunos do Ensino Médio da escola campo, utilizando a plataforma de
videoconferência, Google Meet. A aula consistiu na apresentação expositiva dos conteúdos
sobre os Carboidratos e Lipídeos, e em seguida, a reprodução da videoaula experimental
elaborada e produzida por um dos Residentes com o propósito de identificar a presença de
amido nos vegetais, mais especificamente, na batata-inglesa e banana. Para esse vídeo,
além dos vegetais, foi necessário o uso de um celular, Ring light, editor de vídeo, tintura de
iodo, um recipiente e um conta-gotas. No início do vídeo realizou-se uma pequena
introdução e demonstração sobre os cuidados que devem ser tomados ao realizar um
experimento, especialmente, com o uso de substâncias, e também o passo a passo do
procedimento, finalizando com os resultados. Por meio desse trabalho, os resultados
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obtidos foram satisfatórios, uma vez que os alunos relataram que puderam associar o
conteúdo teórico com a prática, mesmo não acontecendo de modo presencial de ensino. A
aula acompanhada do vídeo possibilitou uma clareza tanto no conteúdo como na
identificação do amido nos vegetais, fazendo com que os estudantes desenvolvessem uma
participação inteiramente ativa, ampliando o seu conhecimento e contribuindo na
estimulação do interesse de cada um.
Palavras-chave: Videoaula. Residência Pedagógica. Ensino de Biologia.
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Resumo:
O contexto pandêmico trouxe desafios de diversas ordens à Educação e à formação
de professores, particularmente aos estágios supervisionados. A suspensão das aulas
presenciais no Ensino Superior e na Educação Básica requereu a continuidade das
atividades acadêmicas e escolares por via remota e passou a exigir dos docentes um
conjunto complexo de novas práticas, sobretudo no âmbito das tecnologias digitais
da informação e comunicação - TDIC, como forma de acessar os estudantes e
mediar a apropriação dos conteúdos. Outro desdobramento necessário a considerar é
que o campo de estágio ficou bastante reduzido devido a diversas questões, dentre as
quais a impossibilidade de uma parcela significativa dos estudantes acessarem às
salas de aula virtuais, por não disporem das condições materiais para tal, levando à
junção de turmas e redução do tempo da hora-aula, ou seja, a uma reorganização do
espaço-tempo da aula. Diante da redução importante de carga-horária a ser
vivenciada pelos estagiários nas salas de aulas remotas, foi proposto um conjunto de
atividades no âmbito da disciplina de estágio, dentre as quais ciclo de debates sobre
o atual contexto da educação, produção de materiais didáticos virtuais e a produção
de um memorial formativo como atividade de conclusão da disciplina. É sobre esta
atividade que desejamos relatar. Nesse sentido, o objetivo desta comunicação é
socializar as contribuições da produção de um memorial formativo na disciplina de
estágio supervisionado por licenciandos de Biologia, Física e Matemática da

Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu - FECLI/UECE. A proposta
consistiu em os futuros professores escreverem um memorial formativo resgatando
suas experiências pessoais e acadêmicas que dialogam com o tornar-se professor,
com destaque para as vivenciadas nos estágios supervisionados realizados
presencialmente, sobretudo aquelas que, marcadamente, contribuíram para a
aprendizagem da docência, e tecessem um diálogo com o estágio realizado de modo
remoto. A análise dos memoriais formativos e sua socialização pelos estudantes em
evento coletivo envolvendo as disciplinas de estágio das três áreas elencadas revelou
o potencial formativo dessa escrita, suscitando momentos reflexivos durante sua
produção e apontando elementos que se fizeram fundamentais ao longo da trajetória
dos licenciandos, destacadamente as experiências vivenciadas com seus professores
da Educação Básica e posteriormente com os da universidade e supervisores de
estágio, as quais têm contribuído essencialmente para a constituição da identidade
dos futuros professores de Biologia, Física e Matemática com a profissão docente,
entrelaçando-se às histórias de vida e experiências pessoais dos estagiários.
Palavras-chave: Formação de professores. Escrita reflexiva. Contexto pandêmico.
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Resumo:
O presente trabalho objetiva descrever a experiência dos bolsistas do Programa Residência
Pedagógica, do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Tocantins,
com a orientação dos estudantes da escola-campo aprovados para a Fase II da Olímpiada
Tocantinense de Química. Foram elaborados e aplicados roteiros de estudo, que constituíram
importante ferramenta auxiliar de monitoria no ensino remoto (atual situação de ensino e
estudo por conta da pandemia do novo Coronavírus). Foi possível perceber baixa interação
dos estudantes, que pode ter sido ocasionada pela situação de distanciamento físico em que
a monitoria foi desenvolvida. A atividade, além de compor as ações de estudo teórico e de
regência previstas no programa, foram importantes tanto para a formação dos licenciandos,
como para o entendimento das dificuldades e características dos alunos da escola.
Palavras-chave: Residência Pedagógica. Ensino de Química. Olimpíadas Tocantinense de
Química.

1 Introdução
O Programa de Residência Pedagógica (RP) integra a Política Nacional de Formação
de Professores, tendo como objetivo o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de
licenciatura, através da imersão do licenciando na escola de Educação Básica. Para tanto,
são selecionados projetos inovadores das instituições de Ensino Superior (IES), compostos
pelos subprojetos dos cursos de licenciatura que integram as respectivas instituições.
No âmbito do subprojeto do curso de Licenciatura em Química da Universidade

Federal do Norte do Tocantins (UFNT), os residentes do Centro de Ensino Médio Benjamim
José De Almeida (CEM Benjamim) desenvolvem, sob orientação do professor preceptor e
da professora orientadora do projeto, atividades diversas de modo a contemplarem as ações
de preparação de equipe, regência e elaboração de planos de aula e roteiros de ensino, além
de se encontrarem semanalmente para dialogar e refletir sobre os estudos, as abordagens e
as estratégias pedagógicas desenvolvidas.
Como preparação para uma das atividades de regência, foi realizado o estudo e
análise da Olimpíada Tocantinense de Química (OTQ). Trata-se de um evento de cunho
competitivo e avaliativo dos estudantes da Educação Básica, que integra o Programa
Nacional Olimpíadas de Química.
Configurada como um projeto de extensão da UFNT, e realizada pelo colegiado do
curso de Licenciatura em Química, a OTQ destina-se a alunos do Ensino Médio de escolas
federais, estaduais, municipais e particulares do Estado do Tocantins. Está dividida em duas
fases distintas, sendo elas: i) Fase I (seletiva), realizada na escola de Ensino Médio. Nessa
fase, a partir de critérios de seleção definidos pelo professor de Química, são selecionados,
no máximo, 5 alunos para participação da próxima fase; ii) Fase II (classificatória). A
classificação gerada nessa fase organiza o recebimento das medalhas de premiação, bem
como os participantes classificados para Olimpíada Norte/Nordeste de Química.
Na realização da fase II, são aplicadas, nos polos selecionados, provas escritas,
elaboradas a partir de critérios estabelecidos pela Coordenadoria Estadual, e divididas em:
modalidade A (para os alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio); modalidade B (para os
alunos da 3ª série do Ensino Médio). As provas são compostas por questões de múltipla
escolham e de questões dissertativas. São classificados nessa etapa os que obtém, nas
questões de múltipla escolha, um percentual de acerto de no mínimo 60%. O desempenho e
resultado das questões subjetivas determina o ranque de medalhistas.
Para Delucia et al (2017), promover o engajamento e aprendizagem dos alunos no
Ensino de Ciências é um desafio dos profissionais da educação. Nesse sentido, as olimpíadas
científicas (que utilizam de analogia com competições olímpicas esportivas) despontam
como uma atividade alternativa frequente, que auxilia na mobilização de esforços para o
estudo do conhecimento científico, bem como na motivação dos estudantes.

Ainda, para Salvador et al (2017), as olimpíadas promovem a efetividade do trabalho
escolar e dos profissionais do ensino. “Quando se há um incentivo dos professores, os alunos
se sentem mais motivados a realizar a prova e até mesmo seguir adiante na competição e
somado as condições dos docentes e dos discentes pode gerar um bom resultado”.
Diante do exposto, foi proposto pelo professor preceptor do RP do curso de Química,
a elaboração de roteiros de estudos e de atividades de monitoria com os alunos da escola
campo do RP aprovados para a segunda fase da OTQ 2020/2021.
Desse modo, esse relato de experiência objetiva descrever a atuação dos residentes
na preparação e auxílio aos alunos do CEM Benjamim inscritos na OTQ 2020/2021.

2 Metodologia

Este relato de experiência possui caráter qualitativo e descritivo, uma vez que busca
descrever as características de determinada população, de um grupo ou de um fenômeno
(GIL, 2002).
A experiência relatada foi desenvolvida por 08 residentes bolsistas do RP do curso
de Licenciatura em Química da UFT, sob orientação do professor preceptor da escola-campo
(local onde as atividades são desenvolvidas).
O CEM Benjamim aprovou na OTQ um total de 05 alunos para a fase II da
modalidade A, e 02 alunos para a fase II da modalidade B. Nesse contexto, com o intuito de
colaborar e promover discussões e estudos sobre os conteúdos programáticos referentes à
prova da olimpíada, os residentes receberam a tarefa de elaborarem roteiros de estudo para
desenvolvimento de monitoria com os alunos aprovados para a fase II. Para auxiliar na
elaboração desses roteiros, foi realizada uma análise das provas dos últimos 03 anos (2017
a 2019), de modo a se obter levantamento dos conteúdos conceituais mais frequentes. Os
roteiros de estudo foram elaborados com base nos resultados dessa análise, e visando ênfase
na resolução de problemas.
Após elaboração, os roteiros foram enviados aos estudantes utilizando aplicativo de
mensagem de texto, e discutidos com os residentes por meio do mesmo aplicativo, ou através
de reuniões síncronas por meio do Google Meet, de modo a sanar dúvidas, debater conceitos
e auxiliar na resolução e aprendizagem.

3 Resultados e Discussão
No quadro 1 encontram-se os resultados obtidos após análise dos conteúdos
conceituais de maior frequência nas provas da OTQ.
Quadro 1: Conteúdos de maior frequência nas provas da OTQ 2017-2019

Após identificados os conteúdos, se deu a elaboração dos roteiros para auxiliar os
estudantes na condução dos seus estudos. A escolha desse tipo de metodologia se deu em
virtude da situação de distanciamento social e ensino remoto impostos pela pandemia do
novo Coronavírus.
Para Veiga (2013), o estudo dirigido é importante pois compreende a elaboração de
um roteiro de estudo para que os estudantes executem as etapas definidas de forma
sistemática e organizada, de maneira que possam compreender, interpretar, analisar, avaliar
e criar/aplicar o conteúdo abordado no roteiro proposto. Corroborando com esse
pensamento, Libâneo (2017) acrescenta que esse tipo de estudo se encaixa nas estratégias
metodológicas de estudo ativo, conhecidos hoje como metodologias ativas. Dessa forma,
permitem a resolução de problemas contextuais relacionados aos conteúdos que estão sendo
estudados na disciplina. Com base nisso, um dos objetivos do estudo dirigido “[...] é a
proposição de questões que os alunos possam resolver criativamente, de modo que
assimilem o processo de busca de soluções de problemas.” (LIBÂNEO, 2017).

Diante desse contexto, os roteiros foram escolhidos pela possibilidade de maior
autonomia ao estudante, ao mesmo tempo em que habilidades importantes podem ser
inseridas e desenvolvidas.
Com a aplicação dos roteiros de estudo, e interação com os estudantes, foi possível
perceber:
•

a ausência de interação presencial anterior com a turma dificultou a percepção pelos
residentes das dificuldades dos alunos da escola, o que, consequentemente, dificultou
a elaboração dos roteiros;

•

baixa interação nas monitorias ocasionada por timidez, e pelo fato da não tentativa
de estudo e resolução antecipada das atividades;

•

dificuldade dos alunos na compreensão dos enunciados das questões;

•

dificuldades dos alunos da escola na identificação dos conhecimentos e conceitos
necessários para a resolução das questões;

•

dificuldades dos alunos no uso das unidades de medida.
Algumas dificuldades foram minimizadas com a orientação dos residentes na

monitoria, como aquelas relativas à interpretação das questões. Outras, permaneceram em
maior grau, o que foi identificado pelos residentes como pontos a serem discutidos pelo
grupo, e como foco nas próximas atividades que serão planejadas. Por exemplo, fica a
demanda de estudo de estratégias para maior participação dos estudantes na monitoria, para
superação da timidez, e para motivação da aprendizagem.

4 Considerações Finais

A partir da experiência compartilhada, foi possível perceber que o programa
Residência Pedagógica no curso de Química da UFNT está em consonância com os seus
objetivos, apesar da situação remota e de distanciamento social.
Nessa perspectiva, os estudos e roteiros elaborados além de contribuírem para
auxiliar os alunos da escola no estudo e preparação para a OTQ, também contribuíram para
análise da identificação das características dos estudantes (essenciais no planejamento das
atividades), para compreensão da relação deles com o ensino remoto, e para percepção da
maneira que interagem com os recursos digitais.
Ainda, houve grande contribuição para a formação dos futuros professores, que frente

aos desafios foram levados a refletirem e dialogarem com os conhecimentos teóricos
pertinentes. Contribuições estas, significativas para o entendimento e prática das relações
pedagógicas, como planejamento, avaliação e ensino em tempos de distanciamento social.
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Resumo:
Este trabalho tem por objetivo relatar os desafios vivenciados na produção de materiais
pedagógicos para a disciplina de Matemática como uma das ações do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do Subprojeto Matemática do
Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí. Devido
ao isolamento social, provocado pela pandemia do COVID-19, em 2020, tanto as aulas
como o PIBID foram desenvolvidos remotamente. Produzimos três videoaulas, seis listas
de atividades resolvidas e comentadas e uma apostila. A produção dos referidos materiais
pedagógicos foi desafiadora por diversos fatores como a falta de recursos tecnológicos, a
defasagem dos nossos aparatos tecnológicos para o funcionamento de softwares atuais que
interferiram na produção dos materiais e as interferências externas advindas do nosso
ambiente de trabalho e da nossa própria casa. Neste período houve falhas ora na internet
ora energia elétrica, barulhos de carro, moto e propagandas que dificultaram as gravações
de videoaulas, além das falhas de comunicação entre os membros do programa. A
flexibilidade nos horários para a elaboração dos materiais pedagógicos foi um aspecto
positivo do PIBID.
Palavras-chave: Materiais Pedagógicos. Matemática. Desafios.
1 Introdução
O contexto de reorganização de aulas presenciais para a oferta de aulas remotas não
foi diferente para o Instituto Federal Goiano Campus Urutaí (IF Goiano/Urutaí) no
decorrer de 2020.
Ensinar remotamente permite o compartilhamento de conteúdos escolares
em aulas organizadas por meio de perfis [ambientes controlados por login
e senha] criados em plataformas de ensino, como, por exemplo, SIGAA e
MOODLE, aplicativos como Hangouts, Meet, Zoom ou redes sociais
(GARCIA, et al., 2020, p. 5).
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O IF Goiano/Urutaí aderiu ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) sendo ele
a plataforma Moodle para dar continuidade as aulas que foram interrompidas fisicamente
devido ao distanciamento social provocado pela pandemia do COVID-19. Neste ambiente,
os professores disponibilizaram as aulas, atividades e avaliações aos estudantes.
Neste relato, descreveremos uma das ações do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) do Subprojeto Matemática do Curso de Licenciatura em
Matemática do IF Goiano/Urutaí que foi a produção de materiais pedagógicos para atender
as necessidades dos professores de Matemática neste contexto do ensino remoto no
referido campus.
Para produção de materiais pedagógicos “não basta apenas inserir os recursos
didáticos utilizados na sala de aula presencial para os Ambientes Virtuais de
Aprendizagem; é necessária uma adaptação” (GUGLIANO; SAINZ, 2021, p. 548).
Portanto, o objetivo deste trabalho é relatar os desafios vivenciados na produção de
materiais pedagógicos para a disciplina de Matemática como uma das ações do PIBID. O
leitor perceberá no final deste relato, as adaptações que foram realizadas em materiais
pedagógicos usados na modalidade presencial e que foram transferidos para o ensino
remoto, bem como os desafios que foram surgindo, principalmente no que diz respeito ao
aspecto tecnológico.

2 Metodologia
A produção de materiais ocorreu para as turmas do 1º e 2º ano do ensino médio,
atendendo as necessidades dos professores de Matemática. Cada bolsista de Iniciação à
Docência (ID) ficou responsável pela produção de um material específico. Descreveremos
apenas aqueles produzidos pelos autores deste relato, sendo eles: videoaulas, apostilas, lista
de atividades matemáticas resolvidas e comentadas. Estes materiais foram produzidos no
período de novembro de 2020 a março de 2021.
2.1 Videoaulas
•

Videoaula: Função do primeiro grau

•

Videoaula: Radiciação

•

Videoaula: Teoria dos conjuntos
Para a produção das videoaulas realizamos pesquisas em sites educacionais e livros

didáticos para a elaboração de problemas no caso da função do 1º grau e para a explicação
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da teoria no caso dos conteúdos de radiciação e teoria dos conjuntos. As videoaulas
produzidas foram destinadas aos alunos do 1º ano do ensino médio.
Para as questões sobre função, após a seleção inserimos as questões no word,
realizamos a resolução passo a passo acompanhadas de explicações escritas e detalhadas
como se estivéssemos em sala de aula dialogando com o aluno sobre aquela questão.
Convertemos o arquivo do word em pdf e para gravar a videoaula, acessamos o google
meet hangout, abrimos o documento e realizamos a explicação de cada questão.
Para os conteúdos de radiciação e teoria de conjuntos realizamos um estudo sobre
as referidas teorias, que por sua vez, foram inseridas em um documento no word e por
meio do google meet hangout gravamos um vídeo com a explicação do conteúdo.
A videoaula sobre radiciação explicava sobre as nomenclaturas, tais como: radical,
índice e radicando; explicamos passo a passo como encontrar uma raiz quadrada de um
número inclusive com outros índices e posteriormente as propriedades que auxiliam nos
cálculos.
A videoaula sobre teoria dos conjuntos explicou a notação e representação de um
conjunto, relação de pertinência, relação de inclusão, subconjuntos e operações com
conjuntos (união e intersecção de conjuntos). Em um outro momento elaboramos uma lista
com questões de teoria dos conjuntos, gravamos um vídeo explicando as resoluções passo
a passo. As videoaulas foram enviadas aos professores.
2.2 Listas de atividades matemáticas resolvidas e comentadas
•

Progressão aritmética (1º ano do ensino médio)

•

Potenciação (1º ano do ensino médio)

•

Função exponencial (1º ano do ensino médio)

•

Teoria dos conjuntos (1º ano do ensino médio)

•

Geometria Espacial (1º ano do ensino médio)

•

Permutação (2º ano do ensino médio)
Dois professores fizeram solicitações sobre o conteúdo de Progressão Aritmética

(P.A). Um dos professores nos enviou um arquivo contendo uma lista com sete questões e
solicitou que as resolvêssemos. O outro professor pediu que elaborássemos uma lista, com
problemas de aplicação, resolvida e comentada sobre P.A. As resoluções foram feitas no
word passo a passo. Explicamos como utilizar a fórmula geral da P.A e como resolver os
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problemas. Fizemos uma revisão do material para verificar erros e corrigi-los, depois
convertemos o arquivo do word para pdf e enviamos aos professores.
A potenciação é um conteúdo que estava sendo revisado pela professora para dar
início ao estudo das funções exponenciais. A professora fez o envio de um arquivo
contendo uma lista com 4 questões. Realizamos os cálculos em paralelo com as resoluções
comentadas e enviamos à professora.
Para a função exponencial pesquisamos e selecionamos em sites educacionais e
livros didáticos do ensino médio, dez questões consideradas de nível fácil, conforme
solicitação do professor. As questões foram formatadas no word e após a revisão
convertemos o arquivo para pdf. Vale destacar que as resoluções foram descritas passo a
passo com os comentários dos cálculos realizados. De maneira análoga fizemos uma lista
comentada sobre a teoria dos conjuntos. As listas foram enviadas aos professores.
Para a introdução de geometria espacial pesquisamos em sites educacionais,
questões do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) envolvendo planificações e
sólidos de revolução e resoluções de questões de progressão geométrica. Após a seleção,
inserimos as questões no documento Word, as resoluções e explicações escritas passo a
passo delas. Analogamente, elaboramos uma lista comentada de permutação. Convertemos
o arquivo de word para pdf e enviamos para a professora.
2.3 Apostilas
Produzimos uma apostila para os conteúdos de trigonometria e resolução de
triângulos quaisquer. Pesquisamos em sites educacionais e em livros didáticos do ensino
médio, a teoria e problemas contextualizados referentes ao conteúdo, conforme solicitação
do professor. Formatamos o conteúdo e as questões no word. Explicamos detalhadamente
por escrito, o conceito de ângulo obtuso, como determiná-lo e demonstramos a lei dos
senos e cossenos. Dois problemas foram resolvidos passo a passo com as explicações
descritas e exemplificando a utilização das duas leis. Desta maneira, demonstramos a
resolução de triângulos quaisquer para os alunos. Convertemos o arquivo do word para pdf
e enviamos para o professor.

3 Resultados e Discussão
Ao todo foram produzidas três videoaulas, seis listas de atividades resolvidas e
comentadas e uma apostila.
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Podemos observar pelas produções de materiais realizadas por nós, num período de
quatro meses, a relevância que eles têm diante deste formato de ensino que é o remoto.
Eles sempre existiram, mesmo que na modalidade presencial. Contudo, no ensino remoto,
eles ganharam um destaque maior. A centralidade deixa de estar unicamente no professor e
é transferida para os materiais produzidos.
O aluno pode acessar os materiais pedagógicos em qualquer momento para realizar
seus estudos, por isso, a importância de esclarecer (explicar) o mais detalhado possível os
conteúdos e as atividades, para que o aluno tenha o mínimo de dificuldades e dúvidas para
esclarecer nas aulas online com o professor.
As plataformas de pesquisas, sites educacionais, livros didáticos, programas como
editor de textos, plataformas de webconferência foram fundamentais para a produção dos
materiais pedagógicos.
Percebemos a diversidade de materiais que os professores buscaram proporcionar
aos alunos para auxiliar nos estudos dos conteúdos e quão relevante foi para eles. A fala de
um dos professores revela a importância do nosso trabalho para ele.
As atividades produzidas pelos discentes bolsistas do PIBID/Matemática do IF
de Urutaí serviram como suporte para as aulas remotas do Ensino Médio.
Acredita-se que a utilização desses materiais pedagógicos oportunizados pelos
pibidianos foram de suma importância por tratarem o conhecimento matemático
de forma contextualizada. Ainda enfatizo que os vídeos produzidos auxiliaram
de forma significante no entendimento dos alunos, pois, quando questionado
sobre algum conceito ou propriedade da matemática, os mesmos sanavam tais
questionamentos, além de contribuir para o desenvolvimento do raciocínio
lógico, o qual nos leva a acreditar que os alunos do ensino médio conseguem
relacionar de forma mais tranquila o conteúdo matemático com a utilização da
matemática no dia a dia (PROFESSOR COLABORADOR DO
PIBID/MATEMÁTICA )

Percebemos a satisfação dos professores pelo nosso trabalho e de certa forma, foi
uma satisfação para nós, em contribuir neste momento tumultuado. Em meio às
dificuldades enfrentadas no ano de 2020, conseguimos manter as ações do PIBID que vem
dando suporte aos alunos e professores.
4 Considerações Finais
Experimentamos um pouco da realidade do professor neste contexto de isolamento
social provocado pela pandemia do COVID-19, em relação ao planejamento e produção de
materiais pedagógicos, para auxiliar os alunos na aprendizagem da Matemática no formato
ensino remoto.
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A produção dos materiais pedagógicos foi desafiadora por diversos fatores como a
falta de recursos tecnológicos, a defasagem dos nossos aparatos tecnológicos para o
funcionamento dos softwares atuais que interferiram na produção dos materiais e as
interferências externas vindas do nosso ambiente de trabalho e da nossa própria casa. Neste
período houve falhas ora na internet ora energia elétrica, barulhos de carro, moto e
propagandas que dificultaram as gravações de videoaulas, além das falhas de comunicação
entre os membros do programa. Contudo, conseguimos desenvolver as ações solicitadas
pelos professores.
Para nós que elaboramos os materiais pedagógicos descritos na metodologia, a
relevância está na formação como futuros profissionais da educação. Tivemos que nos
colocar no papel de aluno do ensino médio para elaborar os materiais. Pensar nas
dificuldades e dúvidas que poderiam surgir naquele conteúdo ou em determinada
atividade.
Temos evoluído bastante desde o início do PIBID em 2020. Não só aprendemos a
utilizar novas ferramentas, como também em abordar os conteúdos, de como planejar e
executar cada tarefa numa situação “forçada” como esta que estamos vivenciando.
Desenvolver as ações do PIBID remotamente foi uma experiência única. Pudemos
acompanhar todo o processo realizado pela instituição para que os alunos pudessem ter
acesso ao ensino. Isto nos deu embasamento prático para que, como futuros professores,
tenhamos iniciativas e ações que vivenciamos e que deram certos e aquelas que não deram
certo para nos auxiliarem em tomadas de decisões, caso precise.
No PIBID, a coordenação e o supervisor adaptaram as nossas ações (digo de todos
os bolsistas de ID), assim como no ensino remoto/EAD. Pudemos desenvolver as
atividades nos horários que fossem possíveis para nós, sendo sensíveis as nossas
dificuldades e limitações. Contudo, havia um prazo estabelecido para que a atividade fosse
executada, diferente dos encontros presenciais que tínhamos horários e dias fixos para
trabalhar. Este foi um dos pontos positivos do PIBID.
5 Referências
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Resumo:
O texto reflete minha experiência enquanto docente de História, no ensino remoto em turmas
de educação básica, na Rede Municipal do Rio de Janeiro, no primeiro bimestre do presente
ano de 2021. Considerando o período de afastamento social, ocasionado pela pandemia da
Covid 19, abordarei brevemente as estratégias estruturais e pedagógicas adotadas em minha
unidade escolar no período mencionado. Intencionando a manutenção do vínculo com o espaço
escolar, foram desenvolvidas atividades online, através do Google Forms, ferramenta que
possibilita o preenchimento instantâneo, de formulários dos mais variados tipos e assuntos que
o docente queira abordar. O relato demonstrado apresentará dados referentes às tarefas de
turmas de sétimos, oitavos e nonos anos, revelando pontos sobre a assiduidade dos discentes, o
problema do acesso remoto e o comportamento disperso dos mesmos no uso do material de
apoio enviado. Como consequência das questões enumeradas, os resultados manifestaram uma
participação inconstante na realização dos trabalhos ao longo do período demarcado. As notas
atribuídas serviram somente como estratégia de vínculo, de incentivo e de diagnose, porém não
como avaliação oficial. É possível inferir, portanto, que é necessária uma política pública
educacional que integre, de fato, uma rede tão heterogênea, atendendo às necessidades de cada
comunidade.
Palavras-chave: Alunos. Aprendizagem. Docente. Ensino. Mídia.

1 Introdução

A expansão da pandemia da Covid 19 acarretou transformações em todas as esferas do
cotidiano, entre elas a educacional. Em tempo recorde, o espaço escolar foi deslocado do
presencial para o virtual, não considerando os percalços existentes ao longo da caminhada.
Em 2020, docentes e discentes foram envolvidos em uma infinidade de aplicativos,

plataformas e meios de comunicação que conduziriam as aulas à distância. Apesar da grande
oferta de possibilidades para a continuidade do ensino, as falhas foram perceptíveis, recaindo
sobre os professores a culpabilidade das mesmas.
As experiências variaram ao longo dos meses, desde o encaminhamento de conteúdo
por aplicativos de mensagens, com interlocução da coordenação pedagógica, perpassando pelo
uso do Google Classroom, sala virtual onde é possível uma interação através de chats,
chamadas de vídeos em tela mosaico, envio e recebimento de tarefas, até a confecção de
material apostilado aos outros das demais disciplinas. Além disso, a gestão anterior da
Prefeitura disponibilizou uma plataforma, a Microsoft Teams, não utilizada em muitas unidades
escolares.1 De fato, o quantitativo de alunos frequentes ao meio remoto, foi ínfimo se
compararmos ao total.
Neste primeiro bimestre de 2021, o relato, apesar de apresentar números diferentes em
relação ao descrito no parágrafo anterior, descreve um perfil pedagógico semelhante ao
existente. Considerando as situações, este texto discutirá os resultados adquiridos mediante o
uso dos formulários do Google Forms,2 desde a estratégia usada pela unidade escolar à
representação de aprendizagem identificada com essa ferramenta, nas turmas de sétimos,
oitavos e nonos anos.3
Deixo claro que, os dados apontados ainda estão em aberto, uma vez que não houve o
fechamento bimestral e que, até então, não houve informe oficial a respeito de atribuição de
médias. As medidas relatadas incluem o planejamento pedagógico de História por mim
elaborado a fim de estimular o espírito crítico dos discentes, contribuindo para seu crescimento
enquanto sujeitos históricos ativos e reduzir as mazelas condizentes ao afastamento do ensino
presencial.

2 Metodologia

1

A dificuldade de acesso digital por parte de muitos discentes foi a justificativa para a não utilização da
plataforma. Como a Rede Municipal do Rio de Janeiro é vasta e, considerando a distância e às vezes isolamento
de muitas regiões da cidade, de fato impossibilita a eficácia de determinados serviços, deixando a população à
mercê.
2
Neste artigo não estão inseridas cópias dos formulários, porém todos estão devidamente referenciados na seção
a isso destinada, no final do texto.
3
A Prefeitura do Rio de Janeiro disponibilizou um aplicativo chamado RioEduca em casa, que segundo é dito,
será absolutamente gratuito caso acessado a partir de aparelhos celulares, não acarretando ônus nos créditos e
planos de dados. Entretanto, o app apresentou instabilidades e até denúncias de responsáveis e docentes da Rede
de que, o consumo apresentava alterações em seus serviços de internet. Aguardando a reorganização do mesmo,
a unidade escolar optou por outros meios. Para mais detalhes sobre o aplicativo, acessar
http://www.rio.rj.gov.br/web/rioeduca/rioeducaemcasa.

A apreensão e avaliação dos dados se deu a partir de três atividades. Considerando o
curto espaço de tempo empreendido- meses de março e abril-, a opção foi traçar um quadro
quantitativo dos alunos participantes em cada uma delas e assim, observar o aspecto
quanti/qualitativo no processo de aprendizagem dos mesmos. A preocupação ainda foi o
alcance de uma diagnose acerca do desenvolvimento crítico e interpretativo das classes nas
atividades.
Recorrendo à elaboração de formulários curtos, com poucas questões cada, porém com
abordagens condizentes ao conteúdo da unidade de aprendizagem, determinada pela Secretaria
Municipal de Educação, foi iniciada a sondagem do que pretendia. Atendendo às orientações
da escola, não foi estabelecido um prazo para a devolução dos exercícios ministrados, o que
acreditamos ter sido um fator negativo, já que, na visão dos discentes, não foi encarado como
um compromisso. 4
As duas primeiras atividades foram de cunho discursivo, uma vez que a capacidade
argumentativa, envolvendo o desenvolvimento da escrita foi item fundamental de análise
diagnóstica. A terceira atividade sofreu uma alteração, pois, a pedido da gestão escolar, todos
os docentes de todas as disciplinas deveriam criar formulários com questões objetivas, a fim de
facilitar a correção das mesmas.
Outro fator observado na investigação foi a relação estabelecida por cada aluno, dos
exercícios com o material de apoio produzido por mim e enviado junto aos formulários. Esse
método de inspeção foi crucial quando se percebe os resultados alcançados em cada questão.
Em média, as devoluções ocorriam em número maior, na segunda semana após à
postagem e a partir de uma planilha com nomes e notas de alunos participantes, sinalizando, é
claro, os ausentes até então.5

3 Resultados e Discussão
O testemunho inicia através da demonstração do quantitativo geral de alunos assíduos
às realizações e ainda, às devoluções dos três formulários de atividades online, correspondentes
aos sétimos, oitavos e nonos anos. No quadro abaixo as variáveis numéricas aparecem,
comprovando a inconstância do acesso do aluno ao exercício:

4

A pedidos da Coordenação Pedagógica, os formulários ficavam abertos e, os condizentes às Atividades 1 e 2,
só foram fechados quando foi enviada aos discentes a Atividade 3.
5
A gestão escolar comunicava os responsáveis da ausência dos discentes na realização das atividades. É possível
inferir que muitos decidiam acessar, somente para constar o envio.

Tabela1. Acompanhamento quantitativo e gradativo das turmas nas atividades 1, 2 3.
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9
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5
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6
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6
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26
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26
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12
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5
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1
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5
9
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7
8
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9
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12
15
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5
10
16
22
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Fonte: Autoria própria. Rio de Janeiro, Mar. Abr. 2021

Os números comprovam uma gradação no quantitativo de devoluções de atividades, que
ocorriam semanalmente, em geral às segundas e sextas-feiras, após uma busca ativa dos alunos
a partir de listagens de notas entregues por todos os docentes. Comparando os dados, é possível
afirmar que as tarefas 1 e 2 tiveram um prazo mais elástico para realização e entrega, o que não
ocorreu com a tarefa 3, que permaneceu acessível às turmas por uma semana.6 Em média as
turmas possuem trinta alunos e, apesar das atividades apresentarem, num âmbito global, uma
tendência crescente na participação, se as avaliarmos separadamente, percebemos uma
frequência oscilante, onde os índices em algumas turmas, atingem a metade ou um pouco mais
em relação ao total de alunos por cada. A turma 1802, por exemplo, não obteve nem cinquenta
por cento da classe desenvolvendo as atividades.
Considerando que os alunos contabilizados são aqueles, cujas famílias afirmaram ter
algum tipo de acesso remoto, identificamos que a frequência era inconstante. É importante frisar
que ter acesso aos meios digitais não significava, exatamente, ser detentor de um pacote de
dados que gere agilidade e facilidade na navegação online. Em muitos casos há somente um
aparelho celular, em geral dos pais, e a criança só consegue desenvolver atividades à noite, já
que no período diurno, seus responsáveis estão trabalhando fora.7
6

Não necessariamente os números indiquem que, os alunos tenham participado das três atividades. Às vezes, um
discente entregou apenas uma ou duas tarefas e ficou ausente de outra.
7
Os alunos que sinalizaram à gestão escolar não terem nenhum acesso remoto, tinham atividades impressas e os
responsáveis eram comunicados para irem à unidade pegá-las. No entanto, muitos se ausentaram.

Além disso, houve uma ressignificação no uso das tecnologias, atendendo às demandas
incessantes de aulas, atividades e orientações não somente nas escolas cariocas, como em todo
Brasil. Em se tratando da realidade de uma escola pública municipal, a situação piora. O hiato
entre os que tem e os que não tem se alarga, tendo em vista da inexistência de uma política
pública que investisse na educação e m vacinação, especialmente em tempos sombrios, como
este da pandemia. Ficou claro que, usar as mídias de modo lúdico e informal, não ajudou no
uso de quesito profissional. Eucídio Pimenta Arruda (2020) comentou:
(...) o novo coronavírus transformou a escola, a inscreveu em outro patamar
tecnológico, na medida em que demonstrou a necessidade de certo preparo
teórico e empírico da escola para que as tecnologias possam ser incorporadas
como elementos sociais que são, ou seja, equipamentos cujas linguagens já
são decodificadas por alunos e professores dentro e fora dos espaços escolares
de maneira informal. (ARRUDA, 2020, p.2)

Em outra tabela aponto o quantitativo de alunos, por turma, que: obtiveram resultados
inferiores à média cinco, os que alcançaram entre os índices de cinco a sete pontos e aqueles
que alcançaram resultados a partir de oito pontos, ressaltando que o máximo a ser atingido
seriam os dez pontos. Baseando-me nos critérios de capacidade interpretativa, utilização do
material de apoio enviado, coesão e raciocínio crítico, eis os dados levantados na disciplina de
História:
Tabela 2. Índices quantitativos de alcance de aprendizagem nas Atividades 1, 2 e 3.
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Fonte: Autoria própria. Rio de Janeiro, Mar. Abr. 2021

Os números flutuantes nos trazem evidências relevantes à pesquisa em andamento;
primeiro, considerando as duas primeiras atividades, de caráter discursivo, percebemos a
grande dificuldade que os alunos encontram em leitura e escrita, problema esse muito
corriqueiro na rede atendida. Isso incide no critério de interpretação e de argumentação. No
entanto, em alguns formulários percebemos que alguns alunos atribuíram caracteres como
respostas, tais como o uso de “.”, retratando que em nenhum momento provavelmente leram o

material de apoio e as próprias questões do exercício.8 Já em outros formulários, foram notáveis
os esforços dos alunos em responderem, mas ocorreram fortes tropeços na compreensão entre
o que se lê e o que se pede. Nos formulários da terceira atividade, há uma tendência à queda
dos índices baixos, destacando uma aprendizagem mais mediana, nos levando a inferir
inclusive, que os discentes recorreram mais ao material de apoio.
Somados a isso enxergamos as tentativas da unidade escolar em gerar alternativas que
possibilitassem a inserção dos discentes nas tarefas remotas. Mesmo um ano após o afastamento
do ensino presencial, ainda ocorrem dúvidas, angústias, receios e dificuldades na utilização de
ferramentas digitais, principalmente por parte dos docentes. A “novidade” das mídias ainda soa
como um estranho no ninho no espaço escolar, sendo necessárias formações constantes e
diversificadas, como evidenciamos em Lopes e Fürkotter (2016), analisando os cursos de
graduação:
No currículo, disciplinas obrigatórias e optativas assumem status
diferenciado, as optativas podem ou não fazer parte da formação do
professor, visto que não são oferecidas seguramente todo ano ou
semestre. Além disso, há um número reduzido delas que o estudante de
graduação deve cursar (...) Nessa perspectiva, ao alocar conteúdos sobre
TDIC em disciplinas optativas, a instituição formadora, indiretamente,
pode informar ao futuro professor o lugar dessas tecnologias em
processos de ensino e aprendizagem, dando margem à construção de
uma visão equivocada ou restrita sobre as possibilidades de uso e o
papel das mesmas no processo educativo. (LOPES; FÜRKOTTER,
2016)
As dificuldades e o desconhecimento mais profundo dos apps foram, pelo menos na
unidade escolar onde trabalho, um fator de muita angústia entre todos. A ausência de habilidade
no manuseio, nos faz tropeçar em algumas opções possíveis oferecidas pela ferramenta digital.
No entanto, o alto volume de trabalho dos docentes em tempos de isolamento social e,
consequente home office, reluz por toda parte, principalmente perante aqueles que insistem em
não reconhecê-lo. O Editorial do Jornal Pensar a Educação (2021) explicitou com firmeza as
ações multifacetadas dos professores:
(...) não se pode esquecer que durante a pandemia, apesar de as escolas
permanecerem fechadas, professoras, professores e demais profissionais da
educação não ficaram à toa. Pelo contrário, também tiveram suas vidas
familiares impactadas e viram seu trabalho aumentar exponencialmente.
Nunca em nossa história, para estas e estes profissionais, ficar em casa,
No Google Forms, ao redigir as questões, o docente pode colocá-las no modo “resposta obrigatória”. Isso
significa que, para passar de uma pergunta a outra, é preciso a atribuição de respostas. Porém, caso se escreva
com um caractere qualquer, como o descrito no parágrafo, há o aval de preencher todo o formulário. Logo, em
muitos dos formulários foram encontradas respostas assim.
8

trabalhar em casa, foi tão cansativo e adoecedor! (EDITORIAL JORNAL
PENSAR A EDUCAÇÃO, 2021)

4 Considerações Finais
Um ano depois ainda são salientes as disparidades no ensino remoto. Conforme já citado
ao longo do texto, a ausência de uma política pública que agregue e integre, que de fato oriente
as unidades escolares por um caminho acessível a todos docentes e discentes, explicitam e ainda
explicitarão por muito tempo os inúmeros impasses relacionados ao ensino em distanciamento,
entre eles, um acesso digital eficaz.
Além disso, continuarão sendo percorridos caminhos diferentes, em cada unidade
escolar, para o alcance do maior número possível de alunos na realização de atividades.
Contudo, lembramos que, em educação, não são números somente que devem ser levados em
consideração, mas sim as flores e pedras existentes neste percurso. Foi possível aventar, em
minha pesquisa em andamento, que, neste primeiro bimestre, o entregar uma atividade não
necessariamente significa realizá-la a contento e com seriedade e compromisso.
A questão da leitura e da escrita é um problema de suma importância na rede, que
acarreta, é claro, uma defasagem na capacidade de argumentação e de formação crítica, tão
necessária não só em História, como em outras disciplinas. Minha inquietação enquanto docente
do ensino básico é: até quando somente os números serão importantes às instituições de governo
ao invés da priorização de fato do ensino aprendizagem?
Por fim, a pesquisa pretende, no futuro, destacar as ações pedagógicas no app RioEduca
em casa, que iniciará o funcionamento em minha unidade escolar, provavelmente a partir do
segundo bimestre.
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Resumo:
A alfabetização científica pode contribuir para que os alunos entendam a ciência como
elemento integrante do meio em que vivem. Ao considerar que as crianças desde pequenas
são curiosas, apreciam espontaneamente a natureza e apreendem conceitos advindos da
convivência escolar, desafios são impostos para a educação em Ciências, com a suspensão
das aulas presenciais e a emergência do ensino remoto pelo Parecer 09/2020, causada pela
pandemia. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de uma das autoras enquanto
acadêmica do curso de Pedagogia na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado
realizado em uma escola pública de Uberlândia no primeiro ano do Ensino Fundamental,
na temática dengue do ensino de Ciências. Ao trabalhar essa temática nas atividades
remotas pela exploração de conceitos e emprego de recursos teórico-metodológicos
variados, oportunizou a construção de significados e o desempenho das crianças como
sujeitos sociais e culturais. Conclui-se pela vivência no estágio, entre teoria e prática, que a
alfabetização científica é essencial nas séries iniciais e o professor deve assumir o papel de
mediador entre o conhecimento científico e os alunos a fim de proporcionar aos educandos
reflexões e análise crítica do mundo seja na modalidade remota, online ou presencial.
Palavras-chave: Alfabetização Científica. Estágio Supervisionado. Pandemia. Ensino de
Ciências.

1. INTRODUÇÃO

A alfabetização científica é entendida como o processo pelo qual a linguagem das
Ciências Naturais adquire sentidos e significados no contexto da etapa inicial da
escolarização; é o que o público escolar deve saber sobre ciência, tecnologia e sociedade
com base em conhecimentos adquiridos em contextos diversos (escola, revistas, museus,
aula-passeio, etc.) sobre ciência, tecnologia e informações obtidas em meios de divulgação
científica e tecnológica (LEAL; SOUZA, 1997 apud LORENZETTI; DELIZOICOV,
2001). Nesse sentido, Chassot (2003) comenta que ser alfabetizado cientificamente é saber
ler a linguagem em que está escrita a natureza; considera ainda a alfabetização científica
como um conjunto de conhecimentos que propicia leitura do mundo em que vivem.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) direciona ao longo do Ensino
Fundamental a área de Ciências da Natureza tendo como compromisso o desenvolvimento
do letramento científico que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo
(natural, social e tecnológico), acesso à diversidade de conhecimentos científicos
produzidos ao longo da história e também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e
processuais das Ciências. As atividades devem estimular o interesse e a curiosidade
científica dos alunos pela abordagem às Ciências pela investigação, reflexão, análise
crítica, ética, criatividade e autonomia (BRASIL, 2017).
É importante compreender o estágio supervisionado como momento de reflexão
sobre as aprendizagens com base nas disciplinas vivenciadas durante o curso de formação;
é o momento em que a identidade profissional do aluno é construída possibilitando o
diálogo entre a teoria e a prática (SILVA; GASPAR, 2018, p. 217). A finalidade do
estágio em pedagogia consiste em aproximar o graduando da realidade e ao aprimoramento
de suas habilidades no âmbito profissional. Trata-se também de um aspecto relevante na
formação da pessoa (CORREIA; FRANZOLIN, 2013), compreendendo que, as crianças
têm o direito de aprender Ciências e a escola tem o dever social de disseminar o
conhecimento científico, sendo este um valor social capaz de transformar a nossa forma de
interação no mundo,

argumentar, interpretar fenômenos e formular hipóteses

(FUMAGALLI, 1998 apud VIVEIRO; ZANCUL, 2014).
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de uma das autoras enquanto
acadêmica do curso de graduação em Pedagogia/Licenciatura na disciplina de Estágio
Curricular Supervisionado nas séries iniciais do Ensino Fundamental no contexto da
pandemia.

2. METODOLOGIA

O referido estágio foi realizado no período de fevereiro a junho de 2020 em uma
escola pública da cidade de Uberlândia/MG. Durante o estágio supervisionado foram
acompanhadas atividades da professora regente de uma turma do primeiro ano das séries
iniciais do Ensino Fundamental I, em que a mesma trabalhou o conteúdo da dengue, onde,
foram abordadas as causas, sintomas, transmissão, diagnóstico, tratamento, prevenção e
avanços médicos no combate a doença na disciplina de Ciências.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As epidemias de dengue são responsáveis por milhares de casos e óbitos
anualmente e, no Brasil, o nível endêmico da doença está relacionado à elevada infestação
domiciliar pelo Aedes aegypti. Estima-se cerca de 3 milhões de casos de febre hemorrágica
e 58 mil mortes já foram registradas nos últimos quarenta anos (TEIXEIRA ET AL., 1999;
SALES, 2008). É de suma importância trabalhar o conteúdo da dengue na escola, visto que
é nesse espaço que se oportuniza uma aprendizagem mais detalhada, além de proporcionar
momentos de diálogos especialmente na pandemia em que os esforços de saúde são
direcionados para a contenção da COVID-19.
No roll de atividades sobre essa temática, foram realizadas diversas atividades
remotas com os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I, entre elas, a confecção do
mosquito da dengue por meio de objetos recicláveis, noções de cuidado e canto de músicas
sobre a prevenção da dengue, ditados, cruzadinhas, caça-palavras, leitura de frases, caça
aos focos de dengue em casa, pinturas e recortes de jornais/revistas.
Os assuntos abordados devem adentrar no contexto do aluno, em suas vivências ao
proporcionar troca de experiências relacionadas ao seu cotidiano, construir significados

para os conteúdos aprendidos no contexto escolar, o que pode levar o estudante a se sentir
importante e inserido como sujeito do processo de aprendizagem, integrante do processo e
assim, tenha interesse em tornar-se um agente multiplicador desse conhecimento.
Não se trata somente de ensinar a ler e a escrever para que os alunos possam
aprender Ciências, mas também fazer usos das Ciências para que os alunos possam
aprender a ler e a escrever. Em todas as etapas da escolarização básica, a Ciências da
Natureza é privilegiada no estudo do corpo humano envolvendo a localização e funções
dos órgãos, os hábitos de higiene, nutrição, metabolismo, prevenção de doenças
infectocontagiosas e cuidados com o meio ambiente necessário para a manutenção da
saúde de si mesmo, do outro e da sociedade.
O ensino de Ciências remete ao professor o desafio de promover a ação pedagógica
a partir de uma abordagem interdisciplinar e contextualizada pela articulação de
conhecimentos de diversas áreas. Trata-se de um processo dialógico que envolve
aprendizagens compartilhadas envolvendo ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente
(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; VIECHENESKI; CARLETTO, 2013) as quais
podem transformar as aulas em um espaço criativo, divertido, empolgante, estimulante e
dinâmico, visto que, as crianças se mostraram curiosas, interessadas, pesquisadoras,
criativas e questionadoras.

Ao longo do Ensino Fundamental, as Ciências da Natureza tem um compromisso
com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de
compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também
de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Em
outras palavras, apreender ciência não é a finalidade última do letramento, mas,
sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação no/sobre o mundo no exercício
pleno da cidadania (BRASIL, 2017, p. 321).

A escola tem representado um importante local para o encontro entre saúde e
educação abrigando amplas possibilidades de iniciativas de atividades de educação e
promoção da saúde por esforços articulados para o melhoramento das condições de saúde e
bem-estar, ampliando assim as oportunidades para um aprendizado de qualidade e o
desenvolvimento humano para todos os integrantes das comunidades educativas
(CASEMIRO ET. AL, 2014).
Por sua vez, o momento do estágio supervisionado na graduação é significativo,
uma vez que oportuniza ao graduando a interlocução entre a teoria e a prática de ensino,
além de estar alinhado com as demais atividades acadêmicas e proporcionar um momento

de aprendizagem com base nas disciplinas vivenciadas durante o curso de formação
(SILVA; GASPAR, 2018, p. 217). A finalidade do estágio consiste em aproximar o
graduando da realidade e ao aprimoramento de suas habilidades no âmbito profissional;
trata-se também de um aspecto relevante na formação da pessoa (CORREIA;
FRANZOLIN, 2013).
Pelas vivências do estágio supervisionado, foi possível perceber que além da
abordagem dos aspectos epidemiológicos e etiológicos da dengue, os cuidados com o meio
ambiente na prevenção da mesma, a educação em saúde e os avanços científicos quanto ao
tratamento e ao desenvolvimento vacinal, ao trabalhar sobre a dengue em sala de aula pela
exploração de conceitos e emprego de recursos teórico-metodológicos variados
oportunizou espaço de discussões, a construção de significados e o desempenho das
crianças como sujeitos sociais e culturais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema dengue pode ser considerado um tema relevante no ensino de Ciências,
tendo em vista que ser alfabetizado cientificamente compreende não somente a noção de
saber ler e escrever ciência, mas também pensar e realizar práticas sociais envolvidas com
a Ciência. Diversos autores ressaltam que a alfabetização científica é uma construção que
prolonga por toda a vida, porém, é fundamental desde a fase inicial da escolarização.
Conclui-se que o professor deve assumir o papel de mediador entre o conhecimento
científico e os alunos, e esta mediação pode ocorrer de forma investigativa, questionadora,
lúdica, prazerosa e dialógica tornando os educandos protagonistas e multiplicadores de
saberes e práticas. Estas foram as percepções do Estágio Curricular Supervisionado no
curso de Pedagogia, o movimento da academia com o mundo do trabalho - o que nos
remete aos dizeres de Confúcio: “Conte-me e eu esqueço. Mostre-me e eu apenas me
lembro. Envolva-me e eu compreendo.”
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Resumo:
Em decorrência da pandemia, a educação sofreu alguns impactos, dentre os quais a
suspensão das aulas presenciais e, por conseguinte, a rápida apropriação de tecnologias
digitais por docentes em todos os níveis e modalidades de ensino. Assim, o estado
brasileiro, por meio do Parecer do Conselho Nacional de Educação 09/2020, regulamentou,
em caráter emergencial, o ensino remoto como meio de continuidade das atividades
escolares. Desde então, são impostos desafios para cursos de formação de professores.
Entre teoria e prática, as reflexões sobre as desigualdades, exclusão de raça, etnia,
nacionalidade, gênero, classe social, deficiência, religião e orientação sexual, se mostram
ainda mais necessárias no contexto pandêmico e do ensino remoto. Considerando este
contexto, é objetivo deste trabalho apresentar temáticas abordadas em lives apresentadas e
disponibilizadas pelo canal do YouTube da Faculdade de Educação da Universidade
Federal de Uberlândia. O canal é aberto, de acesso público, gratuito e voltado para
graduandos/as, pós-graduandas/os em educação, docentes e profissionais da educação em

geral. Como resultados, selecionamos para análise quatro lives com discussões atuais: “A
luta das mulheres na educação - As mulheres e a educação, um bate-papo sobre a produção
das feminilidades e A mulher e a relação com sexo e gênero”, “A política de educação
especial no Brasil: avanços ou retrocessos”, “Docência na Educação Básica na Pandemia”
e “Perspectivas e desafios para a escola pública em contexto pós-pandemia”. A lives
apontam para discussões exigidas à formação docente nos contextos contemporâneos.
Ressaltamos que, dentre as discussões propostas, aquelas relativas ao gênero, a raça, a
classe social e a sexualidade na formação de professores em espaços digitais e diversas
mídias é uma possibilidade, dado o contexto em que vivemos. Além do mais, o/a
profissional em formação atuará nos próximos anos em contextos educativos que exigem
experiências formativas transversalizadas pela construção de sentidos e valores éticos e
estéticos em que a admissão da diferença é primordial.

Palavras-chave: Formação de Professores. Gênero. Pandemia. Espaços Digitais.
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Resumo:
Este relato busca apresentar uma experiência vivenciada pelo autor, como bolsista
residente, no âmbito do Programa Residência Pedagógica, cujo principal foco é a formação
docente de alunos dos cursos de licenciatura. Nos encontros formativos previstos no
Programa, participamos do "Ciclo de Iniciação à Docência" tal proposta vincula-se ao
Curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade de Educação, Ciências e Letras
de Iguatu - FECLI, campus interiorano da Universidade Estadual do Ceará - UECE.
Durante o referido Ciclo, foram apresentados vários modos de promover experiências
estéticas aos estudantes e que, a nosso ver, podem dialogar com o ensino de Biologia.
Durante o Ciclo, residentes, preceptores e docentes orientadores puderam vivenciar
algumas dessas experiências. A partir da experiência vivenciada, o primeiro autor deste
relato passou a compreender a Arte-Educação como instrumento cultural essencial da
formação humana, que pode, ainda, transitar entre as disciplinas e os diferentes conteúdos,

1

desenvolvendo o pensamento crítico e pessoal. Os encontros aconteceram durante o mês de
fevereiro, do ano de 2021, e foram transmitidos pelas plataformas de vídeos do YouTube e
Google Meet, trazendo distintos temas, como: Dança, Artes Visuais e Cinema. Os temas
trabalhados nesse ciclo formativo foram, ainda, discutidos no grupo de residentes,
momento em que os bolsistas explicitaram seus apontamentos, críticas, opiniões e
possibilidades de se trabalhar nas escolas as possibilidades metodológicas apresentadas.
Estes momentos formativos permitiram uma ampliação do pensamento crítico e criativo do
autor principal que, ao decorrer das atividades, se sentiu provocado a conhecer mais sobre
as relações que podem ser estabelecidas entre arte e educação, arte e ensino de Biologia,
arte e formação humana, e como, metodologicamente, poderia trazer os alunos para um
diálogo mais próximo com os conteúdos científicos, com a mediação da Arte. As vivências
oportunizadas pelo ciclo formativo propiciaram crescimento pessoal e acadêmico ao
residente bolsista, como futuro docente, abrindo sua mente para o novo, estimulando-a a
conhecer mais as diferentes culturas e a explorá-las em sala de aula, a partir dos
movimentos corporais, imagens e áudios, como práticas que fortalecem o ensino e a
formação de professores de Ciências e Biologia.
Palavras-chave: Formação de Professores. Residentes. Educação Básica.
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Resumo:
O presente trabalho trata do desenvolvimento dos estudos históricos da infância no Brasil.
A história da criança no Brasil é marcada por diversos momentos de negligência por parte
do Estado, abusos e violências por parte da sociedade, além de dificuldades e, em muitos
momentos, descaso, em relação à sua formação escolar. Tomar consciência desse contexto
é importante para conseguirmos compreender a realidade em que nos inserimos. Estudar o
desenvolvimento da pesquisa sobre a história da infância no Brasil e suas contribuições
para a formação do pedagogo contribuirá de maneira considerável nesse processo. Foi
identificado nos percursos trilhados na história da infância no Brasil durante muito tempo a
inexistência de estudos e preocupação com a infância na educação. Assim a concepção de
infância tomou novos rumos a partir do século XX, onde se percebeu as necessidades
específicas e peculiares para a sobrevivência da infância. Dando início às discussões em
prol dos direitos das crianças, buscou-se efetivar ações de assistência e proteção à infância,
como leis trabalhistas, pediátricas e higienistas que desenvolviam trabalhos voltados para a
saúde e bem-estar das crianças. No presente momento estamos passando por um
distanciamento social por consequência do covid-19 as crianças estão estudando em casa,
por conseguinte este estudo pode salientar no processo de ensinar e aprender, na Formação
de Professores e Didática em Tempos de Pandemia.
Palavras-chave: História. Criança. Infância.
1 Introdução
Durante anos, os estudos em que as crianças eram protagonistas eram inexistentes,
até que surgiram alguns importantes psicólogos vinculados à sociologia com o interesse de
estudar a criança, tendo em destaque os pensadores Vygotsky e Piaget na qual traçou ao
estudo dos modelos teóricos que refletem a socialização da criança.
Em suma, no Brasil foi um processo lento, diferente de outros países que
avançaram com os estudos da história da infância assim a autora Ana Lúcia em seu livro

sociologia da infância no Brasil, faz um levantamento dos dados e o que se percebe que a
história da infância do Brasil teve um inicio após os outros países concebeu valores a
infância, logo dados envolvendo as crianças com seus costumes e culturas foram
avultando.
Já no período da revolução industrial as famílias não se preocupavam com o
processo de desenvolvimento cognitivo das crianças. No capitalismo, os proletários eram
os homens sem posses, que tinham seus filhos como única coisa a oferecer ao Império para
que servissem no exército imperial. Assim o capital de Karl Marx nos mostra sobre uma
das percepções que infância estava somente em prol da mão de obra, sem direito de
estudar.
Os homens fazem sua própria historia, mas eles não a fazem
arbitrariamente, em condição escolhendo por eles, mas em
condições diretamente dada e herdada do passado (1984 p.64).
Ao enfatizamos aquilo que Karl Marx refere em seu livro tomamos consciência que
a sociedade capitalista é marcada pela tensão entre a burguesia e o proletariado. Classe
economicamente dominante através da posse dos meios de produção e do controle da vida
social. Classe trabalhadora, dona apenas de sua força de trabalho, também compreendida
como classe oprimida ou dominada.
Já na Idade Moderna, com Descartes (2005) damos a origem a um novo tipo de
pensamento, que revoluciona a historia da infância. Introduzindo a existências separadas,
uma fisiologia para o corpo e uma teoria de paixões para a alma. A alma que da ordem ao
corpo e comanda seus movimentos. Com Descartes, então, ocorreu à supervalorização de
dualismos, fortalecendo a visão positivista de conceber o mundo e o próprio homem
(Levin, 1997).
Em meio a este dualismo, surge no século XVII, nas classes dominantes, a primeira
concepção real de infância, a partir da observação dos movimentos de dependências das
crianças muito pequenas. O adulto passou, então, pouco a pouco a preocupar-se com a
criança, enquanto ser dependente e fraco. Fato este, que ligou este etapa da vida a ideia de
proteção, de acordo com Levin (1997).
No Brasil as crianças tinham sua infância negligenciada, sendo exposta a serviços
braçais sendo vitimas até de abusos sexuais (OLIVEIRA 2007). Mas em outros países não
era diferente, na idade média a criança era vista como um adulto em miniatura
trabalhavam-nos mesmos locais, usavam as mesmas roupas. Por essa visão, foi um período

onde a infância era caracterizada pela inexperiência, dependência e incapacidade, pois não
tinha as mesmas compreensões que um adulto.
Foi com Áries (1981) que a relação criança/infância foi se transformando a partir da
difusão de novos pensamentos e condutas da Igreja Católica. Afirma-se que o sentimento
da infância desenvolveu-se paralelamente ao sentimento da família, se manifestando por
meio de intimidade e diálogo familiar de modo que a família volta-se para a criança. Este
fato deve-se a diversidade de entendimentos, mas o mesmo expõe que apesar de ser sem
linearidade pode-se observar que nesse período houve uma maior preocupação em relação
dos pais quanto à saúde e educação das crianças.
Partir disso, Gagnebin (1997) afirma que se procurou garantir na infância um local
excepcional e único a fim de proporcionar felicidade e contato com a natureza, e deste
modo era obrigação do adulto, reconhecer, primar e defender por esta.
No entanto, as representações de infância diversificam conforme a colocação da
criança na família, na classe social, a questão de gênero, etnia, grupo etário, na sociedade
em geral. Nessa perspectiva a modernidade faz da denominação infância: um guarda-chuva
a abrigar um conjunto de distribuições sociais, relacionadas às diferentes condições: as
classes sociais, os grupos etários, os grupos culturais, a raça, o gênero.
Desse modo podemos considerar a infância como uma classe psicobiologia e sócio
histórico, pois são levadas em consideração suas capacidades sensoriais e intelectuais, de
gênero, raça, e também quais instituições possuem poder de discurso moral sobre as
crianças, seja ela o estado, a igreja ou a família. Contendo para cada pesquisador um
objetivo de compreender esse fenômeno social.
Giorgio Agamben, a infância é a ausência de linguagem, pois quando abandonando
a infância, podem-se causar algumas consequências como a possibilidade de aprender a
linguagem.
Giorgio Agamben, particularmente na obra Infância e história, mostranos muito sugestivamente, que, se bem é verdade que a infância é
ausência de linguagem, não é menos verdade que a adultíssima é a
ausência da possibilidade de se inscrever na linguagem, porque já se
estar, dentro dela, ou porque se impossibilitou de entrar durante a
infância. Em outras palavras, se tirarmos os casos excepcionais, são
sempre as crianças e não os adultos que aprendem a falar. Quem entra na
linguagem pela primeira vez é a infância, a aprendizagem da linguagem
esta ligada à disposição infantil, ao abandonarmos a infância, deixamos a
possibilidade de entrar na linguagem [KOHAN, 2007, P. 122]

Para Deleuze, vai dizer que a infância e dividida entre pensamento negativa e

positiva. É nesta justificativa dada a filosofia para criar seus próprios conceitos do que é
infância. Sendo por muitos anos ausentes nas pesquisas, no cotidiano havemos a
participação da sociologia no campo da infância e ampliando até em outras áreas de
conhecimentos, e chamada de ‘ infância como um fenômeno social’. Portanto e por meio
dela que será representada a ideia de uma sociedade melhor no futuro. Conclui-se que
devemos compreender que tudo de uma geração e repassada a outra.
[..] Influenciam e são influenciadas pelos pais, professores e outras
pessoas com quem estabelecem contato, mas também por duas outras
razões: à primeira, por que elas fazem parte da divisão de trabalho,
assumindo o trabalho escolar, que não pode ser separado do trabalho na
sociedade em geral [QVORTRUP, 2011, p. 205].

Para além da perspectiva do nascimento da infância no século XVII, ou não, o que
objetivamos com o estudo de múltiplos autores que trabalham com as noções da infância (
Aries, 1981; Rousseau 1979; Sarat 2005; Vanti 2004; Sarmento 2006 ) E demonstrarmos
que existem e existiram diferentes processos e construções e tratamento ao longo da
História, e que parecem apontar para uma nova perspectiva contemporânea de infância.
Estas perspectivas não podem deixar de explicitar que pode estar sendo impulsionada por
inúmeros fatores e circunstâncias, e dentre eles destacamos a sociedade. Capitalista, o
mercado de trabalho cada vez mais exigente, a mão de obra infantil, a excessiva
competição que se inicia ainda na infância com agendas.
Assim, ver e ouvir a criança são fundamentais em qualquer estudo que realmente
estuda a infância. Esse olhar e esse ouvir ficam ainda mais pertinentes quando leva em
consideração o princípio de toda e qualquer infância: o princípio de transposição
imaginária do real, comum a todos os gerais, constituindo-se em capacidade estritamente
humana, precisa levar em consideração uma concepção modificada da mente infantil, suma
mente criando sentido, buscando sentido, preservando sentido e usando sentido; numa
palavra não construtora do mundo (Geertz, 2001, p. 186).

2 Metodologia

Para o desenvolvimento da pesquisa foram feitas levantamentos bibliográficos de autores
que falam sobre a temática da história da infância. A metodologia aplicada para se alcançar
os objetivos foi de natureza qualitativa e descritiva, através da pesquisa bibliográfica para a

fundamentação teórica e a pesquisa de campo

3 Resultados e Discussão

No Brasil, a concepção de infância tomou novos rumos a partir do século XX, onde
se percebeu as necessidades específicas e peculiares para a sobrevivência da infância.
Dando início às discussões em prol dos direitos das crianças, buscou-se efetivar ações de
assistência e proteção à infância, como leis trabalhistas, pediátricas e higienistas que
desenvolviam trabalhos voltados para a saúde e bem-estar das crianças. É justamente a
partir dos fatos ocorridos, que os estudos sobre a infância começam a ganhar importância.
Deste modo acredita-se que ao longo dos percursos trilhados na historia da infância
percebe-se o quanto as crianças eram vistam de modo peculiar. Assim, é importante
destacar o papel de estudiosos com Piaget e Vygotsky e Aries que investigaram sobre o
assunto que trouxeram benefícios a nova percepção de infância. Buscamos demonstrar
como se deu, no Brasil, o surgimento de decretos e leis a favor da criança e seu direito ao
acesso à educação. Porém apenas no século XIX estas leis entraram em vigor, pois nos
tempos passados havia no Brasil muitas famílias que não tinham condições de colocar os
seus filhos na escola, por essa razão ocorria muito o trabalho infantil.

4 Considerações Finais
A infância é importante, pois através do desenvolvimento emocional, social e
físico das crianças nos primeiros anos de vida tem impacto direto no seu desenvolvimento
e na idade adulta. Portanto, devemos compreender plenamente a importância de investir
em crianças pequenas para maximizar sua felicidade futura. Nesse sentido é estabelecida
dentro da nossa sociedade, cria um amplo campo de estudo e que vem se desenvolvendo
cada dia mais. Tanto é que os cursos de pedagogia no Brasil incorporaram, não apenas os
estudos psicológicos, mas também históricos e sociológicos para compreender como a
percepção sobre a criança mudou ao longo do tempo e acima de tudo, como é fundamental
entender o papel da criança hoje na sociedade para melhor instruí-la.
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Resumo:
O presente trabalho trata do desenvolvimento dos estudos históricos da infância no Brasil.
A história da criança no Brasil é marcada por diversos momentos de negligência por parte
do Estado, abusos e violências por parte da sociedade, além de dificuldades e, em muitos
momentos, descaso, em relação à sua formação escolar. Tomar consciência desse contexto
é importante para conseguirmos compreender a realidade em que nos inserimos. Estudar o
desenvolvimento da pesquisa sobre a história da infância no Brasil e suas contribuições
para a formação do pedagogo contribuirá de maneira considerável nesse processo. Foi
identificado nos percursos trilhados na história da infância no Brasil durante muito tempo a
inexistência de estudos e preocupação com a infância na educação. Assim a concepção de
infância tomou novos rumos a partir do século XX, onde se percebeu as necessidades
específicas e peculiares para a sobrevivência da infância. Dando início às discussões em
prol dos direitos das crianças, buscou-se efetivar ações de assistência e proteção à infância,
como leis trabalhistas, pediátricas e higienistas que desenvolviam trabalhos voltados para a
saúde e bem-estar das crianças. No presente momento estamos passando por um
distanciamento social por consequência do covid-19 as crianças estão estudando em casa,
por conseguinte este estudo pode salientar no processo de ensinar e aprender, na Formação
de Professores e Didática em Tempos de Pandemia.
Palavras-chave: História. Criança. Infância.
1 Introdução
Durante anos, os estudos em que as crianças eram protagonistas eram inexistentes,
até que surgiram alguns importantes psicólogos vinculados à sociologia com o interesse de
estudar a criança, tendo em destaque os pensadores Vygotsky e Piaget na qual traçou ao
estudo dos modelos teóricos que refletem a socialização da criança.
Em suma, no Brasil foi um processo lento, diferente de outros países que
avançaram com os estudos da história da infância assim a autora Ana Lúcia em seu livro

sociologia da infância no Brasil, faz um levantamento dos dados e o que se percebe que a
história da infância do Brasil teve um inicio após os outros países concebeu valores a
infância, logo dados envolvendo as crianças com seus costumes e culturas foram
avultando.
Já no período da revolução industrial as famílias não se preocupavam com o
processo de desenvolvimento cognitivo das crianças. No capitalismo, os proletários eram
os homens sem posses, que tinham seus filhos como única coisa a oferecer ao Império para
que servissem no exército imperial. Assim o capital de Karl Marx nos mostra sobre uma
das percepções que infância estava somente em prol da mão de obra, sem direito de
estudar.
Os homens fazem sua própria historia, mas eles não a fazem
arbitrariamente, em condição escolhendo por eles, mas em
condições diretamente dada e herdada do passado (1984 p.64).
Ao enfatizamos aquilo que Karl Marx refere em seu livro tomamos consciência que
a sociedade capitalista é marcada pela tensão entre a burguesia e o proletariado. Classe
economicamente dominante através da posse dos meios de produção e do controle da vida
social. Classe trabalhadora, dona apenas de sua força de trabalho, também compreendida
como classe oprimida ou dominada.
Já na Idade Moderna, com Descartes (2005) damos a origem a um novo tipo de
pensamento, que revoluciona a historia da infância. Introduzindo a existências separadas,
uma fisiologia para o corpo e uma teoria de paixões para a alma. A alma que da ordem ao
corpo e comanda seus movimentos. Com Descartes, então, ocorreu à supervalorização de
dualismos, fortalecendo a visão positivista de conceber o mundo e o próprio homem
(Levin, 1997).
Em meio a este dualismo, surge no século XVII, nas classes dominantes, a primeira
concepção real de infância, a partir da observação dos movimentos de dependências das
crianças muito pequenas. O adulto passou, então, pouco a pouco a preocupar-se com a
criança, enquanto ser dependente e fraco. Fato este, que ligou este etapa da vida a ideia de
proteção, de acordo com Levin (1997).
No Brasil as crianças tinham sua infância negligenciada, sendo exposta a serviços
braçais sendo vitimas até de abusos sexuais (OLIVEIRA 2007). Mas em outros países não
era diferente, na idade média a criança era vista como um adulto em miniatura
trabalhavam-nos mesmos locais, usavam as mesmas roupas. Por essa visão, foi um período

onde a infância era caracterizada pela inexperiência, dependência e incapacidade, pois não
tinha as mesmas compreensões que um adulto.
Foi com Áries (1981) que a relação criança/infância foi se transformando a partir da
difusão de novos pensamentos e condutas da Igreja Católica. Afirma-se que o sentimento
da infância desenvolveu-se paralelamente ao sentimento da família, se manifestando por
meio de intimidade e diálogo familiar de modo que a família volta-se para a criança. Este
fato deve-se a diversidade de entendimentos, mas o mesmo expõe que apesar de ser sem
linearidade pode-se observar que nesse período houve uma maior preocupação em relação
dos pais quanto à saúde e educação das crianças.
Partir disso, Gagnebin (1997) afirma que se procurou garantir na infância um local
excepcional e único a fim de proporcionar felicidade e contato com a natureza, e deste
modo era obrigação do adulto, reconhecer, primar e defender por esta.
No entanto, as representações de infância diversificam conforme a colocação da
criança na família, na classe social, a questão de gênero, etnia, grupo etário, na sociedade
em geral. Nessa perspectiva a modernidade faz da denominação infância: um guarda-chuva
a abrigar um conjunto de distribuições sociais, relacionadas às diferentes condições: as
classes sociais, os grupos etários, os grupos culturais, a raça, o gênero.
Desse modo podemos considerar a infância como uma classe psicobiologia e sócio
histórico, pois são levadas em consideração suas capacidades sensoriais e intelectuais, de
gênero, raça, e também quais instituições possuem poder de discurso moral sobre as
crianças, seja ela o estado, a igreja ou a família. Contendo para cada pesquisador um
objetivo de compreender esse fenômeno social.
Giorgio Agamben, a infância é a ausência de linguagem, pois quando abandonando
a infância, podem-se causar algumas consequências como a possibilidade de aprender a
linguagem.
Giorgio Agamben, particularmente na obra Infância e história, mostranos muito sugestivamente, que, se bem é verdade que a infância é
ausência de linguagem, não é menos verdade que a adultíssima é a
ausência da possibilidade de se inscrever na linguagem, porque já se
estar, dentro dela, ou porque se impossibilitou de entrar durante a
infância. Em outras palavras, se tirarmos os casos excepcionais, são
sempre as crianças e não os adultos que aprendem a falar. Quem entra na
linguagem pela primeira vez é a infância, a aprendizagem da linguagem
esta ligada à disposição infantil, ao abandonarmos a infância, deixamos a
possibilidade de entrar na linguagem [KOHAN, 2007, P. 122]

Para Deleuze, vai dizer que a infância e dividida entre pensamento negativa e

positiva. É nesta justificativa dada a filosofia para criar seus próprios conceitos do que é
infância. Sendo por muitos anos ausentes nas pesquisas, no cotidiano havemos a
participação da sociologia no campo da infância e ampliando até em outras áreas de
conhecimentos, e chamada de ‘ infância como um fenômeno social’. Portanto e por meio
dela que será representada a ideia de uma sociedade melhor no futuro. Conclui-se que
devemos compreender que tudo de uma geração e repassada a outra.
[..] Influenciam e são influenciadas pelos pais, professores e outras
pessoas com quem estabelecem contato, mas também por duas outras
razões: à primeira, por que elas fazem parte da divisão de trabalho,
assumindo o trabalho escolar, que não pode ser separado do trabalho na
sociedade em geral [QVORTRUP, 2011, p. 205].

Para além da perspectiva do nascimento da infância no século XVII, ou não, o que
objetivamos com o estudo de múltiplos autores que trabalham com as noções da infância (
Aries, 1981; Rousseau 1979; Sarat 2005; Vanti 2004; Sarmento 2006 ) E demonstrarmos
que existem e existiram diferentes processos e construções e tratamento ao longo da
História, e que parecem apontar para uma nova perspectiva contemporânea de infância.
Estas perspectivas não podem deixar de explicitar que pode estar sendo impulsionada por
inúmeros fatores e circunstâncias, e dentre eles destacamos a sociedade. Capitalista, o
mercado de trabalho cada vez mais exigente, a mão de obra infantil, a excessiva
competição que se inicia ainda na infância com agendas.
Assim, ver e ouvir a criança são fundamentais em qualquer estudo que realmente
estuda a infância. Esse olhar e esse ouvir ficam ainda mais pertinentes quando leva em
consideração o princípio de toda e qualquer infância: o princípio de transposição
imaginária do real, comum a todos os gerais, constituindo-se em capacidade estritamente
humana, precisa levar em consideração uma concepção modificada da mente infantil, suma
mente criando sentido, buscando sentido, preservando sentido e usando sentido; numa
palavra não construtora do mundo (Geertz, 2001, p. 186).

2 Metodologia

Para o desenvolvimento da pesquisa foram feitas levantamentos bibliográficos de autores
que falam sobre a temática da história da infância. A metodologia aplicada para se alcançar
os objetivos foi de natureza qualitativa e descritiva, através da pesquisa bibliográfica para a

fundamentação teórica e a pesquisa de campo

3 Resultados e Discussão

No Brasil, a concepção de infância tomou novos rumos a partir do século XX, onde
se percebeu as necessidades específicas e peculiares para a sobrevivência da infância.
Dando início às discussões em prol dos direitos das crianças, buscou-se efetivar ações de
assistência e proteção à infância, como leis trabalhistas, pediátricas e higienistas que
desenvolviam trabalhos voltados para a saúde e bem-estar das crianças. É justamente a
partir dos fatos ocorridos, que os estudos sobre a infância começam a ganhar importância.
Deste modo acredita-se que ao longo dos percursos trilhados na historia da infância
percebe-se o quanto as crianças eram vistam de modo peculiar. Assim, é importante
destacar o papel de estudiosos com Piaget e Vygotsky e Aries que investigaram sobre o
assunto que trouxeram benefícios a nova percepção de infância. Buscamos demonstrar
como se deu, no Brasil, o surgimento de decretos e leis a favor da criança e seu direito ao
acesso à educação. Porém apenas no século XIX estas leis entraram em vigor, pois nos
tempos passados havia no Brasil muitas famílias que não tinham condições de colocar os
seus filhos na escola, por essa razão ocorria muito o trabalho infantil.

4 Considerações Finais
A infância é importante, pois através do desenvolvimento emocional, social e
físico das crianças nos primeiros anos de vida tem impacto direto no seu desenvolvimento
e na idade adulta. Portanto, devemos compreender plenamente a importância de investir
em crianças pequenas para maximizar sua felicidade futura. Nesse sentido é estabelecida
dentro da nossa sociedade, cria um amplo campo de estudo e que vem se desenvolvendo
cada dia mais. Tanto é que os cursos de pedagogia no Brasil incorporaram, não apenas os
estudos psicológicos, mas também históricos e sociológicos para compreender como a
percepção sobre a criança mudou ao longo do tempo e acima de tudo, como é fundamental
entender o papel da criança hoje na sociedade para melhor instruí-la.
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Resumo:

Com a pandemia , a sala de aula tornou-se virtual, e este cenário escancarou a enorme
desigualdade social no país, que não está tão longe de nossa realidade. Ao observar um ensino
que não estava preparado para funcionar remotamente, no Colégio Estadual Polivalente Rui
Barbosa na cidade de Rialma foi perceptível que as estratégias educacionais tornaram-se
ainda mais limitadas, mas em meio à situação atual, também observou-se esperança e
dedicação por parte dos profissionais da educação para vencer os desafios provenientes da
pandemia. Com isso, as famílias e professores duplicaram seu trabalho e em meio às críticas,
tentam minimizar os prejuízos, caminhando assim para a superação. O presente relato de
experiência tem como objetivo responder questionamentos, através das reflexões de duas
futuras profissionais da educação enfatizando o papel do professor, das famílias e da
Instituição escolar como um todo. Para a realização deste relato foram necessários três meses
de observação e diagnóstico no colégio, os procedimentos utilizados para a realização da
pesquisa foram leituras de documentos e observações em grupos de whatsapp, caracterizando
assim uma pesquisa descritiva com uma abordagem qualitativa. O grande legado na educação
é notório, a importância de sair da zona de conforto e nos reinventar sempre.
Palavras-chave: Família. Aluno. Professores.

1 Introdução
O ensino tem se mostrado fragilizado em tempos de pandemia, porém a perseverança e

1

persistência dos profissionais da educação manteve o ensino de pé, a cada dia que se passa
observa-se professores dando o seu melhor, para minimizar os prejuízos aos seus alunos. Na
parte de formação de professores, a participação dos futuros docentes no Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), possibilita a aproximação das
escolas públicas do país. Gomes (2014) ressalta que o PIBID, vai muito além de uma
contribuição financeira aos acadêmicos, trouxe a oportunidade de pensar na sala de aula como
um lugar de experiências e aprendizagem, de como trabalhar a educação e as metodologias
pedagógicas. Para Zago (2011, p. 68)
[...] As oportunidades diante da escola são desigualmente distribuídas tanto pelos
recursos materiais, culturais e simbólicos que as famílias podem mobilizar em
termos escolares, quanto pelo grau de familiaridade e de informações de que
dispõem sobre o sistema de ensino e seu funcionamento.

A realidade que se presencia hoje são aulas virtuais, com momentos síncronos por
meio de aplicativos como o google meet e o zoom e assíncronos, que são quando os alunos
não estão na presença do professor virtualmente, sendo assim nem todos tem as ferramentas
necessárias para acessar as aulas de vídeos ou presenciais virtuais. Moreira, (2020, p. 352 ),
descreve essa fase de transição das aulas presenciais para as aulas online, salientando que
“muitas vezes as tecnologias estão sendo utilizadas em uma perspectiva meramente
instrumental, reduzindo as metodologias e as práticas a um ensino apenas transmissivo”.
Os estudantes se empenham para serem autores do seu próprio conhecimento e na
educação básica os pais oferecem o seu melhor para ajudar seus filhos e professores nessa
jornada do ensino. Os professores reconhecem que a mudança é sempre desafiadora e traz
medo de cometer erros, mas os próprios alunos podem ajudar nesse processo. É importante
envolver os alunos mesmo em meio ao caos e promover a esperança a todos. Na formação
inicial de professores, o PIBID tem se mostrado de grande valia para os alunos de
licenciatura, e colaborando. Oliveira et al. (2020), discorrem que o PIBID
evidencia que a introdução de graduandos iniciantes à docência por meio do
programa, confere inovação aos métodos de atuação docente que muitas vezes fica
acomodado ao expositivo, as experiências através das vivências adquiridas contribui
para uma educação que supere as dificuldades (OLIVEIRA et al. 2020, p. 6).

Embora nunca tenha ocorrido um subprojeto nessas circunstâncias de pandemia, é algo
novo que poderá possibilitar aos futuros professores experiências diversas e quem sabe
posteriormente os profissionais da educação contem aos seus alunos como foi essa fase de
dificuldades e aprendizado.

2

O presente relato de experiência tem como objetivo refletir as limitações pela qual a
educação vem enfrentando com a pandemia, enfatizando o papel do professor, das famílias e
da Instituição escolar como um todo, a partir do diagnóstico escolar feito na escola campo, o
Colégio Estadual Polivalente Rui Barbosa.
2 Metodologia
No mês de outubro de 2020, como graduandas do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, obteve-se a oportunidade de começar a participar do Programa de Iniciação a
Docência do Colégio Estadual Polivalente Rui Barbosa, o tempo que o PIBID estava inserido
nessa instituição pública de ensino, pode-se observar o empenho e dedicação dos professores
que em meio às dificuldades, demonstraram o seu melhor, embora o ensino remoto seja
limitante, pois nesse caso o ensino presencial não estava e não está preparado para aulas
totalmente online, como os cursos que já tem essa modalidade.
A metodologia utilizada para a realização do relato de experiência do Colégio
Estadual Polivalente Rui Barbosa ocorreu do período de 03 de outubro a 28 de fevereiro.
Os procedimentos utilizados para a realização do diagnóstico foram leituras de documentos
o PPP (Projeto Político Pedagógico) e observações em grupos de whatsapp. Sendo assim
caracteriza-se um relato do que observamos na etapa do diagnóstico escolar.
A metodologia empregada na observação, foi uma observação orientada, de cunho
investigativo, voltada para o desenvolvimento de atitudes reflexivas perante a escola
campo.

3 Resultados e Discussão

Ao observar a rotina de estudos dos alunos definida pela escola, os pibidianos
realizaram um diagnóstico diário, a partir de um roteiro de observação disponibilizado pela
supervisão e coordenação do subprojeto. Além das aulas, foi observado também questões
voltadas para o ponto de vista do envolvimento dos alunos quanto do professor da Unidade
Educacional, também foi disponibilizado para os pibidianos fotos da Instituição e um
momento presencial na escola para avaliar o ambiente como um todo.
Para os discentes que não possuem acesso à internet eram disponibilizadas atividades
físicas que eram entregues aos alunos, assim quando eles entregavam uma devolutiva já
pegavam as atividades da próxima semana. A Sala de aula virtual on-line ocorria nos
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mesmos horários das aulas presenciais, de segunda-feira a sexta-feira das 07:00 h às 12:00h
para o turno matutino e das 13:00h às 18:00h para o turno vespertino.
Durante as aulas onlines os professores avaliam os alunos conforme as devolutivas das
atividades passadas, todos os dias são realizadas chamadas para contabilizar a frequência dos
alunos. Normalmente o professor postava um vídeo explicando a matéria e em seguida a
atividade, nesse momento era perceptível a interação dos alunos, tanto comportamental
quanto a participação das aulas, pode-se definir que a interação eram boas nos grupos pois
respondiam as chamadas e realizavam as devolutivas no privado da professora, que às vezes
reclamava de atividades atrasadas, mas sempre entregavam e esses atrasos devia-se a vários
fatores que já foram citados na introdução deste texto.
Segundo Belluci (2009, p.39), “a

família e a escola têm o mesmo objetivo, a

formação integral da criança, a preparação de seu equilíbrio emocional e social; por isso, é
preciso que ambas caminhem juntas, de mãos dadas”. Agora mais do que nunca a escola
precisa do apoio familiar neste tempo pandêmico, pois a rotina de todos foi transformada e o
acompanhamento dos pais com os

filhos tornou-se mais necessário em relação à

aprendizagem, requerendo uma dedicação bem complexa destes, por isso é importante a
escola e a família mais do que nunca trilharem juntos na vida formativa dos alunos pois
ambas têm responsabilidades comuns no desenvolvimento cognitivo, emocional, social e da
personalidade de crianças e adolescentes.
Todo esse período de observação da escola campo resultou em um diagnóstico da
escola que foi apresentado à supervisora e coordenadora do programa PIBID. Este evento foi
algo que consolidou a importância do programa na vida dos alunos de licenciatura
confirmando que o contato com a escola auxilia os futuros docentes a serem melhores
profissionais pois conseguem adquirir uma visão da realidade das escolas públicas, fazendo
uma leitura e releitura de suas visões. (Freire, 2011, p.42), ressalta a importância da leitura de
mundo que precisamos ter. “A leitura do mundo que precede sempre a leitura da palavra”,
como futuros educadores é preciso sempre ler o mundo dos grupos populares com quem
trabalhamos percebendo o contexto em que estão inseridos.
4 Considerações Finais
Um dos problemas que a pandemia mostrou foi a desigualdade de oportunidades entre
os estudantes, porque dentro da sala de aula todos têm a chance de interagir e participar das
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aulas, mas devido o ensino presencial ser substituído para o online nem todos possuem
equipamentos necessários para uma interação e participação conjunta com o professor.
Entretanto, não se pode olhar apenas para o lado negativo apesar de tudo isso esse momento
pandêmico também proporciona mudanças e mudar sair da zona de conforto é bom para o
crescimento tanto dos docentes como dos discentes, nesse cenário caótico que expressa
muitos desafios e escancara os problemas é necessário discuti-los, para permitir novas
possibilidades. A sala de aula tem sido um grande laboratório, pois estamos constantemente
testando, adaptando e inovando nossas possibilidades para melhorar o processo de ensino e
aprendizagem e também nos apresentando a novas possibilidades e exigências encontradas.
Procurando sempre a melhor forma de nos ambientar à prática educacional virtual. Neste
momento pede reinvenção para aprender a usar as novas tecnologias que foram propostas a
professores, estudantes e familiares.
Enfrentar esses momentos com falta de estrutura por não possuir acesso a um
computador, smartphones, tablet e internet e dificuldades de manusear as mídias sociais,
apresenta dificuldades para cumprir a rotina das atividades, mas diante desta transformação
instantânea até mesmo os que possuem habilidades com as tecnologias apresentam
dificuldades. Devemos considerar ainda que, durante esse processo de ensino, os profissionais
da educação podem ser afetados por outro problema a frustração pelo desconhecimento e
domínio total das ferramentas, ampliando assim o seu trabalho na busca dessa habilidade. É
necessário mais atenção porque, durante a pandemia, todas essas questões exigem equilíbrio
emocional para manter a saúde física e mental .
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Resumo:
Após o estudo, a discussão e a análise da Base Nacional Comum Curricular, de materiais
didáticos produzidos pela Secretaria de Educação de Minas Gerais - Plano de Estudo
Tutorado (PET), de entrevistas de pesquisadores sobre a BNCC e da live Diálogos sobre a
BNCC de Língua Portuguesa: possibilidades e fragilidades, atividades realizadas no final
de 2020, de forma remota, foi elaborado um material instrucional - BNCC: dicas para o(a)
professor(a) de Língua Portuguesa. A produção do material teve como objetivos: a)
promover o estudo dos documentos pensando na formação docente e b) associar a
mobilização de conteúdos a serem ensinados na Educação Básica - verbo e gêneros do
discurso - a conceitos teóricos estudados em diferentes disciplinas do Curso de Letras. A
atividade foi ancorada em estudos sobre gêneros do discurso (BAKHTIN, 2011) e tipologias
textuais (MARCUSCHI, 2002; TRAVAGLIA, 2007). Associando teoria e prática, para
residentes, preceptoras e coordenadora, a produção desse material envolveu, além da
compreensão dos conceitos bakhtinianos estilo, estrutura composicional e conteúdo
temático, da noção de tipologia textual - injunção - com o uso do verbo no Modo Imperativo
e modalizações na construção do gênero do discurso pôster digital. O material produzido
será socializado em redes sociais e na página do Subprojeto RP Língua Portuguesa - UnifalMG. Como resultado, apontamos que a produção do material, o estudo dos documentos BNCC e PET, bem como a discussão da live, em se tratando de competências
profissionais na dimensão do conhecimento profissional (BRASIL, 2009), possibilitaram
ao grupo de participantes do projeto uma melhor compreensão do documento que orienta(rá)
a produção de Livros Didáticos e a reformulação de Projetos Pedagógicos e Programas de
ensino de escolas da Educação Básica e instituições de ensino que oferecem cursos de
Pedagogia e Licenciaturas.
Palavras-chave: Ensino remoto. Tecnologias. Formação docente.
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INTRODUÇÃO

Esta temática surgiu a partir de nossa experiência enquanto integrantes do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência- PIBID Alfabetização do Campus Avançado
de Patu-CAP da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN, onde a partir das
experiências vivenciadas por meio do formato remoto, realizarmos uma pesquisa com base:
“Desafios do trabalho docente em sala de aula em tempos de pandemia”.
O objetivo foi de conhecer alguns possível concluir que os resultados evidenciam que
o professor(a) entrevistado procura por meio virtual, dar continuidade a sua metodologia de
trabalho, contudo fazendo adaptações a sua rotina de ensino para que além dos alunos ela
também possa se adaptar melhor as novas práticas de ensino e aprendizagem.
Ademais, lecionar para crianças dos anos iniciais em frente a um computador se tornou
um grande desafio para a classe docente, considerando-se as dificuldades em conciliar a teoria
com o desempenho dos exercícios, visto que, o ambiente escolar possibilita melhor
aprendizagem através da interação com o professor e outras crianças. Deve-se ressaltar ainda,
a importância da participação dos pais de alunos nesse novo processo de ensino, já que crianças
dos anos iniciais por exemplo, precisam de ajuda na prática para se obter melhor compreensão
do conteúdo aplicado, além do incentivo ao estudo.

Além disto, deve-se manter o uso da tecnologia em colaboração as metodologias de
ensino em sala de aula tendo em conta que, antes do período pandêmico já se utilizava de forma
mais moderada em sala, podendo contribuir de formas significativas pós pandemia.

REFERENCIAL TEÓRICO

Planejar, nos primeiros anos da Educação Infantil, implica reconhecer a necessidade de
intencionalidade pedagógica em todos os instantes de uma jornada de trabalho com as crianças.
Isto é, do momento em que as recebemos ao momento em que deixam a creche, ao final do dia.
Sugere também reconhecer a potencialidade das crianças e compreendê-las como sujeitos
comunicativos, com necessidades e quereres, aspectos que exigem, acima de tudo, escuta e
observação de suas formas de socialização (BONDIOLI, 2002; ROCHA, 2008; SARMENTO,
2005).
Destacamos que a observação e a escuta às crianças, na educação infantil são
ferramentas importantes para auxiliar o trabalho do professor e assim, ajudá-lo a (re)planejar o
seu trabalho com base nas especificidades das crianças. Defendemos assim, que a observação
atenciosa pode ser compreendida como instrumento que “ensina a ver”, que fornece às
professoras os “instrumentos óticos para prestar atenção e colher fenômenos particulares3 ”
naquilo que fazem as crianças, possibilitando assim a compreensão de suas próprias práticas
(BONDIOLI, 2007, p. 15). Isto demanda ao professor

Uma observação com mais foco, voltada à criança, ao seu fazer, às suas
comunicações; voltada ao contexto, e isto é, às situações propostas que a
criança tem e as quais ela reage; e para si mesmo; as reações que o
comportamento da criança tem sobre o adulto, reações que são
compreendidas e governadas.4 (BONDIOLI e FERRARI, 2004, p. 17).

Nesse pensar, destacamos a importância do professor da educação infantil organizar
em sua rotina de trabalho um momento de escuta, de modo que oportunize as crianças ouvi-las
e abrir espaço em sala de aula para o diálogo e o desenvolvimento de relações.
Principalmente neste contexto pandêmico, em que muitos professores organizaram o
seu trabalho por meio de aulas virtuais, e assim, torna-se essencial aproximar as crianças,
mesmo que de forma virtual, para dialogarem, desenvolverem a escuta e assim, se
desenvolverem cognitivamente.

METODOLOGIA
O presente trabalho caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa, conforme assevera
Neves (1996, p.01) “pesquisa qualitativa compreende um conjunto de diferentes técnicas
interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo
de significados”.
Como instrumento utilizado, destacamos a realização de uma entrevista com uma
professora supervisora integrante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à DocênciaPIBID, do subprojeto de Alfabetização pelo campus Avançado de Patu-CAP da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte-UERN.
Ressaltamos ainda que a professora entrevistada leciona em uma turma de Educação
Infantil, é graduada em Pedagogia e possui mais de vinte anos de docência na educação pública.

RESULTADOS E DISUSSÕES

Os resultados da nossa pesquisa evidenciam que a professora reconhece a importância
e necessidade de planejar o seu trabalho, mesmo que de forma remota, para que assim possa
ter um norte em seu trabalho.
Dentre os desafios enfrentados pela entrevistada, destacamos a dificuldade em lidar
com os recursos tecnológicos em sala de aula, a dificuldade de participação de algumas
crianças, devido alguns pais não terem celular com aplicativos, o que dificulta o trabalho
docente.
A professora entrevistada ressaltou a importância do trabalho coletivo com os
licenciandos integrantes do Pibid Alfabetização, o que ajudou a mesma a planejar de forma
mais dinâmica e de forma significativa sua prática pedagógica, motivando assim, as crianças
durante as aulas remotas. Ostetto (2000, p. 177) afirma que
O planejamento educativo deve ser assumido no cotidiano como um processo
de reflexão, pois, mais do que ser um papel preenchido, é atitude e envolve
todas as ações e situações do educador no cotidiano do seu trabalho
pedagógico. Planejar é essa atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um
roteiro pra empreender uma viagem de conhecimento, de interação, de
experiências múltiplas e significativas para com o grupo de crianças.
Planejamento é atitude crítica do educador diante de seu trabalho docente.

Nessa direção, acreditamos que o planejamento de forma colaborativa entre a
professora supervisora do Pibid e os alunos bolsistas do programa, torna-se extremamente

importante para se traçar, refletir e projetar ações voltadas a melhoria do trabalho docente,
melhorando dessa forma a qualidade da educação.
Assim, acreditamos que a criança é o ator principal, a quem devemos estar com o olhar
e as proposições direcionadas, a partir do que ela se nos revela como interessante de vivenciar
e experimentar as múltiplas experiências na educação infantil.
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Resumo:
Este relato possui como objetivo descrever as atividades realizadas durante a disciplina de
Laboratório de Ensino de Matemática IV (LEM IV). Todas as atividades foram realizadas
remotamente, durante a pandemia do COVID-19. Durante o decorrer do semestre realizou-se
planejamentos de aulas, avaliações e aulas propriamente ditas em duas concepções diferentes:
tradicional e diferenciada. Neste relatório são apresentadas as principais diferenças entre essas
duas concepções, algumas reflexões acerca disso e também o planejamento e aplicação ou
proposta de possível aplicação de cada aula. Para a aula tradicional foram utilizados o
PowerPoint e ferramentas de gravação de vídeo, e para a aula diferenciada foi elaborado um
jogo digital. Por fim, este trabalho relata como a disciplina auxiliou a compreender a rotina de
professores nesse novo modelo de ensino em períodos de trabalho remoto e híbrido, e
transformou os autores deste trabalho com as experiências e relações interpessoais vividas em
aula.
Palavras-chave: Aula Tradicional. Pandemia. Aula Diferenciada. Laboratório de Ensino de
Matemática. Jogo digital.
1. INTRODUÇÃO
A disciplina de Laboratório de Ensino da Matemática IV (LEM IV), disposta na quinta
fase do curso de Licenciatura em Matemática, na Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC), tem por objetivo auxiliar nas práticas pedagógicas, em específico ao Ensino Médio.
Por meio de discussões e práticas têm-se a intenção de desenvolver conhecimentos referentes à
formação profissional e a prática pedagógica.
A disciplina foi organizada de maneira que abordassem os principais pontos de um
trabalho docente na educação básica, sendo eles: planejamento de aulas; avaliação e correção
de lista de exercícios sobre a aula lecionada; e por fim um relato de experiência.
Por conta da pandemia do vírus COVID-19 as atividades foram todas realizadas de
maneira remota, sendo elas síncronas e assíncronas. A primeira aula teve como objetivo ser
uma aula tradicional. Ela foi planejada e gravada no mês de novembro de 2020 e apresentada
para os colegas de turma. Junto com o planejamento, foi também realizada uma lista de

exercícios que foi disponibilizada como forma de avaliação. Já o planejamento da segunda aula,
teve como objetivo ser uma aula diferenciada. Ela foi idealizada, mas não chegou a ser aplicada
durante a disciplina, apenas apresentada a proposta para os colegas da turma, no mês março de
2021. Vale ressaltar que, o conteúdo de ambas as aulas deveriam ser o mesmo, para que o
professor pensasse em duas maneiras diferentes de lecionar o mesmo conteúdo curricular.
2. O PLANEJAMENTO DAS AULAS
Em um primeiro momento, é importante caracterizarmos uma aula tradicional, e o que
a difere da aula diferenciada. Neste relato, uma aula tradicional será considerada aquela aula
em que o professor transmite seu conhecimento pré-estabelecido ao aluno, e o mesmo é passivo
durante todo o seu processo de aprendizagem, não é instigado a questionar e nem a se tornar
crítico em suas análises matemáticas. Em sua grande maioria, a aula tradicional é composta por
dois momentos, sendo eles: (i) transmissão do conhecimento, por parte do professor, e (ii)
exercícios de fixação de conteúdo, por parte dos alunos, pois só conseguirão aprender o
conteúdo caso façam os exercícios propostos, e memorizem os métodos de se resolver
determinado problema. Conforme afirma OLIVEIRA (2006):

[...] o professor passa para o aluno, através da exposição verbal da matéria, de
exercícios de memorização e fixação de conteúdos, de leituras em livros didáticos, os
conhecimentos adquiridos ao longo dos anos pelas diferentes culturas. O aluno recebe
tudo pronto, não é incentivado a problematizar e nem é solicitado a questionar ou fazer
relação do que aprende com o que já conhece. Por isso, é frequentemente
caracterizado como passivo. (OLIVEIRA, 2006, p. 2).

É importante destacar que a aula tradicional por si só não é um problema, o problema
ocorre quando a aula tradicional é a única metodologia utilizada, pois ela torna-se rotineira e
acaba desgastando tanto o professor quanto os alunos, pois com o tempo, o professor acaba
perdendo a sua dedicação e força de vontade pela educação, e acaba muito mais preocupado
em manter a ordem e a disciplina em sala de aula, enquanto isso, os alunos estão preocupados
em seguir/descobrir estratégias que os façam receber boas notas ao final das formas de
avaliação. Com o tempo, este processo acaba desgastando tanto professores quanto alunos, pois
ambos se sentem cansados ao longo das aulas repetitivas. Por conta disso, é importante destacar
que as aulas tradicionais são essenciais na aprendizagem de alguns alunos, mas o uso apenas
dela pode se tornar um desastre. Desta forma, a avaliação tradicional condena erros e exalta a
repetição.
Para o planejamento desta primeira aula, dita tradicional, foram realizadas diversas
pesquisas bibliográficas em livros didáticos do 1º ano do Ensino Médio, com o objetivo de

compreender como o conteúdo de função exponencial era organizado, e qual a sequência
didática utilizada para iniciar o conteúdo com os alunos. Após a leitura destes livros, foi criado
um breve planejamento de como a aula poderia ser gravada e qual o objetivo final que queria
com aquela determinada aula. Desta forma, foi criado um planejamento detalhado de como se
sucederia toda a aula tradicional e foi enviada ao professor orientador, com o objetivo de receber
um feedback do planejamento.
Para o momento de gravação do vídeo, foi pesquisado diversas plataformas de gravação
que atendessem a necessidade que tínhamos ao gravar a aula, sendo elas: (a) Durante a gravação
deveria ser possível o compartilhamento de tela, para apresentar os slides na gravação; (b) A
câmera de vídeo deveria ser uma ferramenta importante durante a gravação, deveria aparecer o
rosto do professor enquanto lecionava os conteúdos; (c) A plataforma deveria disponibilizar
ferramentas de edição, como lápis e caneta, para ser possível escrever em cima do slide
enquanto o professor dava a aula; e (d) A plataforma deveria ser gratuita.
Assim, uma vez estabelecidas as necessidades para gravar a aula, foi encontrada a
plataforma Zoom, onde é possível agendar uma reunião, e essa reunião poderia ser gravada. A
plataforma atendia todas as quatro necessidades, por meio dela haviam muitas ferramentas de
edição, como canetas, lápis, régua, e outros materiais que poderiam ser utilizados ao longo da
aula para a construção dos gráficos da função exponencial. A aula foi gravada, e editada para
que durasse no máximo 25 minutos, conforme combinado com a turma.
Após a gravação da aula, foi elaborado como forma de avaliação uma lista de exercícios
que abordava os conteúdos trabalhados. Assim como a primeira aula, essa lista era tradicional
e tinha por objetivo principal a repetição e fixação de conteúdo.
Assim, como caracterizamos uma aula tradicional, também é de suma importância
apontar as principais características de uma aula diferenciada. Uma aula diferenciada, neste
trabalho, será considerada aquela aula em que o professor deixa de ser o único detentor do
conhecimento para se tornar um facilitador. Sua função, no processo de ensino e aprendizagem,
deve ser atuar como mediador entre o conhecimento e os alunos, estimulando essa interação e
ajudando em possíveis dificuldades. No caso, o aluno deixa de ser passivo durante todo o seu
processo de aprendizagem e passa a ser instigado a questionar e a se tornar crítico em suas
análises matemáticas, com os conhecimentos prévios ao conteúdo.
Sendo assim, quando a aula é diferenciada, à medida que os alunos vão interagindo com
as atividades propostas, outros conhecimentos vão surgindo, porém eles surgem tendo como
base os conceitos e instrumentos que os alunos já possuem, sendo uma espécie de âncora do
conhecimento, que auxilia no processo de aprendizagem.

Para o planejamento da segunda aula, dita diferenciada, foram realizadas diversas
pesquisas bibliográficas em artigos e sites, devido ao fato de que os livros didáticos do 1º ano
do Ensino Médio não trabalham, em sua maioria, com a ideia de aulas diferenciadas. Após essa
pesquisa inicial, foi achado um tema de interesse para se trabalhar com a introdução do
conteúdo de função exponencial, que é o crescimento exponencial de um Fractal.
Essa segunda aula teve por objetivo introduzir os conceitos de Função Exponencial
utilizando principalmente, um jogo digital que foi organizado para introduzir os conceitos de
fractais e seu crescimento exponencial. Temos que os jogos digitais educativos, segundo Neto
(2013, p.3) “podem ajudar no desenvolvimento de conhecimento e habilidades cognitivas,
como a resolução de problemas, o pensamento estratégico, a tomada de decisão, propiciando
uma compreensão mais profunda de certos princípios fundamentais de determinados assuntos”.
Desta maneira, ensinar através de um jogo digital, permite ao aluno vivenciar
experiências e possibilidades de aprendizagens, comuns em seu cotidiano, afinal de contas, a
tecnologia faz parte das novas gerações. Além disso, pode-se afirmar que o jogo digital também
se alinha com a ideia de aprendizagem significativa colocada por Ausubel; Novak; Hanesian
(1980), pois é uma prática educativa que possibilita o desenvolvimento de novos
conhecimentos, habilidades e atitudes a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes.
Nessa aula diferenciada, o professor relaciona o conteúdo abordado com questões do
cotidiano do aluno, lembrando que os fractais podem ser usados para representar a natureza, e
através do jogo, possibilita que o aluno adquira novos conhecimentos através dos seus
conhecimentos prévios. Além disso, o professor a todo o momento, é um facilitador da
aprendizagem adquirida pelos alunos e o jogo digital em si é uma ferramenta educacional
diferenciada. O aluno se torna ativo no seu processo de aprendizagem, uma vez que será o
personagem principal durante o jogo de tabuleiro.
Por fim, a avaliação se deu por meio das questões do jogo apenas, devido ao fato de que
na aula diferenciada o mais importante não são notas e fixação de conteúdo, mas sim a
aprendizagem significativa dos alunos, que acontece durante todo o processo.
3. O JOGO DE TABULEIRO
Como dito anteriormente, o jogo foi desenvolvido pela plataforma de criação de jogos
da Seppo, o objetivo principal do jogo era relacionar o crescimento exponencial que um fractal
possui com o conteúdo de função exponencial. Entretanto, é válido lembrar que essa relação é
válida apenas para o caso de uma função exponencial crescente, pois caso seja decrescente, essa
relação não será válida por conta que o fractal teria que “diminuir” em vez de se expandir.

Ainda, relacionar o crescimento com a função exponencial é válido apenas para números
naturais no valor da variável x.
As questões do jogo variam entre múltipla escolha, envio de fotos e textos e ligar as
colunas. Ao final de cada questão existe um feedback ao aluno, onde aparece algumas dicas de
como deve-se resolver a questão de maneira correta, dando um insight em seus pensamentos.
Vale ressaltar que o tabuleiro foi desenvolvido de maneira digital por conta da pandemia
mundial do COVID-19, possibilitando que o professor diversifique as suas aulas remotas com
diversas ferramentas educacionais. Todavia, se não fosse pelo cenário atípico que estamos
enfrentando, o jogo poderia ser desenvolvido e aplicado de maneira presencial. Os alunos
poderiam se dividir em várias equipes e cada equipe confeccionar o seu próprio tabuleiro. É
importante notar que esse tabuleiro pode ser usado para todos os conteúdos matemáticos do ano
letivo, ou seja, o professor pode confeccionar com os alunos o tabuleiro no início do ano e
utilizá-lo em diversos momentos ao longo do ano letivo, solicitando aos alunos que apenas
criem novas questões conforme o conteúdo que está sendo estudado.
As questões desenvolvidas no tabuleiro podem ser analisadas na nota de rodapé1.
Observe que, todas as questões trabalham com uma função exponencial, mas sem defini-la aos
alunos. Por meio deste jogo digital foi possível ensinar e relacionar dois conteúdos matemáticos
distintos, sendo eles: função exponencial e fractais.
Ao final do jogo de tabuleiro, o professor deve definir com os alunos o que é uma função
exponencial e seu devido gráfico. Apresentando como exemplo um fractal e seu crescimento
exponencial.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A disciplina de LEM IV tem entre os objetivos principais auxiliar os acadêmicos e
futuros professores nas práticas pedagógicas, a entender como funciona o planejamento de uma
aula e as diversas metodologias de ensino que poderiam ser utilizadas para ensinar o mesmo
conteúdo. Por meio de discussões e práticas vivenciadas em aula têm-se a intenção de
desenvolver conhecimentos referentes à formação profissional e a prática pedagógica. Foi
relatado no decorrer do trabalho como a disciplina conseguiu fazer essa relação entre a parte
teórica e a parte prática do trabalho docente. Foi trabalhado com planejamento de aulas, mas
não apenas isso, foi estudado diferentes concepções para tal ação, sendo elas a concepção
tradicional e diferenciada, e ainda, estudado a possibilidade de aplicação, levando em
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https://drive.google.com/file/d/1pmpihhbCctRaSXkegdkhtTenSWuiMMjp/view?usp=sharing

consideração os comentários feitos pelos colegas da turma, de possíveis erros e ideias de
melhoria visando possíveis solução para tais problemas.
Planejar e aplicar duas aulas, primeiro uma tradicional e depois uma diferenciada, nos
permitiu observar o conteúdo curricular sob distintas perspectivas, apresentando a noção de que
um conteúdo curricular pode ser aplicado de diversas maneiras em uma sala de aula. Muitas
vezes o professor não possui tempo e nem desenvolveu a criatividade ao ponto de planejar uma
aula diferenciada, entretanto, é de suma importância que o professor pesquise por meio de
artigos, ideias de aulas diferenciadas que foram desenvolvidas, pois além de expandir o seu
conhecimento educacional, permite desenvolver a criatividade para criar um projeto para ser
aplicado futuramente.
O semestre letivo de 2020/02 foi completamente atípico e as atividades tiveram que
ocorrer de maneira remota por conta da pandemia do COVID-19 e as restrições estabelecidas,
todavia, essa experiência “fora do normal” foi muito importante de ser pensada e discutida
durante a formação acadêmica, afinal de contas, depois da Universidade ocorrerão diversas
situações que não foram pensadas no ensino superior, um exemplo pode ser observado no fato
de que grande parte dos professores da educação básica se sentiram perdidos com a Pandemia
e o ensino remoto, não sabendo como agir, e nem como ensinar com tal modalidade.
Desta forma podemos pensar, como será que as Universidades se prepararão para
enfrentar tal situação futuramente? Sem dúvida alguma, é de extrema importância que o ensino
remoto seja abordado nos cursos de licenciatura de todo o país, para formarmos professores
cada vez mais capacitados para o uso de tecnologias e ainda, para a aplicação de aulas
diferenciadas, mesmo durante o ensino remoto.
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Resumo:
O curso de Licenciatura em Matemática da Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC) participa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)
desde julho de 2011. Especificamente este texto se refere a importância do Laboratório de
Educação Matemática (LABEMAT) inaugurado em uma escola participante do projeto,
localizada em Joinville-SC, em 29 de maio de 2013. A sua idealização, desenvolvimento e
inauguração se constituiu em uma parceria entre escola e o grupo PIBID/Matemática da
UDESC. O nome completo do LABEMAT é Laboratório de Educação Matemática “Mônica
Soltau da Silva”, em homenagem à professora Mônica, autora de livros sobre clubes de
matemática. Este laboratório é de grande importância para o corpo estudantil da escola, pois
seus alunos participam do projeto Clube de Matemática no contra turno, com intermediação
dos bolsistas que utilizam jogos e materiais lúdicos para sanar dúvidas sobre conteúdos
abordados em sala de aula. Os jogos do LABEMAT são desenvolvidos pelos próprios
pibidianos e em algumas ocasiões são elaborados projetos para aplicação em sala de aula
com os materiais lúdicos onde os alunos da escola confeccionam seus jogos usando materiais
recicláveis, e estes são armazenados no acervo do laboratório. Diversos projetos são
desenvolvidos no LABEMAT dessa escola, na qual os pibidianos atuavam em horários préestabelecidos de forma presencial em alguns dias da semana. Entretanto, por conta da
pandemia do COVID-19, o laboratório não está sendo utilizado para desenvolver as
atividades do PIBID, pois os pibidianos estão atuando de maneira remota junto ao projeto.
Para finalizar, conclui-se que a utilização adequada de um Laboratório de Educação
Matemática com alunos da Educação Básica, pode motivá-los à aprendizagem de conteúdos
de matemática, aproximando a matemática concreta e formal do cotidiano desses alunos. Por

outro lado, há muitos saberes docentes que os licenciandos não podem adquirir na
Universidade, mas na escola essa formação pode ocorrer. No caso dos pibidianos a
inserção/imersão na escola e no laboratório contribuíram para complementar a formação dos
alunos e também dos próprios professores da instituição, uma vez que estes tiveram a
possibilidade de ter contato com práticas que muitas vezes não faziam parte de sua forma
cotidiana de atuar na escola, mas que nas discussões e planejamentos realizados puderam
contribuir em sua elaboração e aplicação, somando forças com os bolsistas e professores da
UDESC.
Palavras-chave: PIBID. Licenciatura em Matemática. Laboratório de Educação
Matemática. Formação Inicial de Professores.
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ATIVIDADES, UMA METODOLOGIA
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Mestrado Profissional em Ensino das Práticas Musicais (PROEMUS – UNIRIO),
musicaparabrincar.eventos@gmail.com
Resumo: O presente trabalho propõe uma reflexão sobre o uso de metodologias de ensino
para a educação musical que estejam em consonância com os princípios da cultura
africana. O estudo analisa o significado da música nas sociedades africanas e sua
relevância dentro da escola brasileira a partir de uma perspectiva holística do ensino da arte
na educação. A partir de pesquisa bibliográfica da obra de Meki Nzewi esse artigo busca
repensar as práticas musicais eurocentradas presentes na educação básica, a fim de propor
mais do que conteúdos de origem afrodescendente nas aulas de música, e sim desenvolver
uma metodologia que abarque a filosofia africana sobre o fazer musical.
Palavras-chave: Música africana. Educação musical. Metodologia. Artes musicais
1. Introdução
O presente trabalho tem como objetivo investigar e promover reflexões sobre
metodologias de ensino de origem africana e seus usos nas aulas de música da educação
básica, tendo como fundamento teórico principal a obra do professor nigeriano Meki
Nzewi. Como objetivos secundários, pretende-se esclarecer o conceito de artes musicais
indígenas africanas, exemplificar práticas de ensino pautadas nesse conceito, repensar o
conceito de música dentro do espaço escolar, demonstrar a importância da inserção da
cultura negra no âmbito educacional a fim de ampliar as possibilidades de práticas
educacionais para além de perspectivas eurocêntricas.
2. Metodologia
O trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa exploratória da obra de Meki
Nzewi. Para isso, o procedimento técnico escolhido será uma pesquisa bibliográfica sendo
utilizados artigos e livros do autor, assim como correspondências via e-mails trocados entre
mim e esse pesquisador, de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. A análise realizada será
qualitativa, levantando dados relacionados ao tema e buscando um universo de
significados, motivos, aspirações, crenças e valores não quantificados, centrando-se na
compreensão e explicação dos conceitos.
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3. Resultados e Discussão
Pesquisando sobre os mais influentes pedagogos musicais dos séculos XX e XXI,
verifica-se uma certa ausência de teóricos e professores de origem afrodescendente nessa
listagem. Sendo o Brasil um país predominantemente mestiço, de acordo com o IBGE
(PETRUCCELLI; SABOIA, 2013), esse número causa bastante estranheza, mas, ao
mesmo tempo, reflete o racismo estrutural vigente. A partir de leituras sobre as políticas
educacionais na sociedade brasileira, constata-se que esse setor foi historicamente pautado
por uma educação formal de embranquecimento cultural (NASCIMENTO, 1978;
MUNANGA, 1996). Após a abolição da escravatura, aos negros foi negada a educação
como educandos e como educadores, não tendo sua cultura nem a sua memória relevante
para o sistema educacional brasileiro.
No que concerne à educação musical Döring (2018) afirma haver uma carência
grande em estudos sobre a história e criações oriundos da África ou de sua diáspora, sendo
necessário que cada vez mais se promovam publicações que contribuam para a formação
de docentes em música. A autora aponta ainda que “na formação musical pouco se estuda e
dialoga [...] com as culturas e músicas da diáspora africana, porque sua base musical
eurocêntrica, mesmo quando bem-intencionada, não consegue compreender as concepções
musicais africanas” (DÖRING, 2018, p. 140).
As afirmações da autora vão ao encontro da minha pesquisa bibliográfica: inúmeros
trabalhos

sobre

jongo,

samba,

maracatu,

funk,

gêneros

musicais

de

origem

afrodescendente, e seus usos dentro da escola, ainda são baseados num conhecimento do
povo branco sobre essas temáticas e manifestações populares. Muitas vezes as
manifestações dessa natureza acabam aparecendo nos espaços e eventos escolares como
manifestações exóticas e folclóricas, ocupando ainda uma categoria de acontecimento
diferenciado, fora do padrão. O conteúdo é negro, mas a forma de ensinar é branca, pois
não basta oferecer o conteúdo afrodescendente, é preciso “conhecer as epistemologias das
músicas e estéticas negras” (DÖRING, 2018, p. 143).
Por sua vez, Meki Nzewi propõe uma experiência musical na educação básica que
compreenda a filosofia musical de origem africana. As comunidades originárias africanas
consideram a música como algo mais abrangente do que o som: a expressão musical
designa o largo domínio da expressão rítmica, que abriga desde os gestos e a palavra falada
até a dança, ensejando uma experiência comunal e inclusiva. A música se interliga a outras
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expressões artísticas como teatro, poesia, dança e indumentária, mas a educação
colonizadora, tanto na África como nos países da diáspora africana as isolou em disciplinas
isoladas, desenvolvendo metodologias em que cada uma delas são administradas e
avaliadas separadamente no currículo escolar, obscurecendo a concepção holística da ação
musical. Educação de música e dança não existe em isolamento abstrato, mas é sempre
“parte de um sistema com significação social mais larga” (KUBIK, 1979, p. 107). Não há,
na música africana, a dissociação entre as artes, tão comum no ocidente, onde a atuação da
filosofia cosmológica africana é vivenciada com esse caráter justamente porque gera
benfeitorias para a comunidade como um todo. Nzewi reitera que a concepção do fazer
musical em sala de aula sob o ponto de vista das sociedades africanas é baseado no coletivo
e não no individual, diferentemente das políticas educacionais vigentes no Brasil. Tal
concepção holística da música – com foco no grupo e não no indivíduo – pode conduzir a
aula de música na escola como um “dispositivo poético que gera saúde físico-espiritual no
contexto de um jogo lúdico intencional” (NZEWI, 2012, p.87). Para que a educação
musical seja planejada sob o prisma das sociedades africanas originárias é preciso propiciar
em sala de aula experiências performativas, integrando música, dança, poesia, teatro e
indumentária, que tem a função não apenas de apreensão de conteúdos artísticos, mas
também de humanizar os sujeitos.
As artes musicais africanas têm a função de propiciar a organização de uma dada
comunidade através de ações artísticas performativas que vão para além de uma estética de
entretenimento pois “a música não é um conhecimento e sim uma energia, uma força vital
para vida não apenas subjetiva, mas para a vida coletiva” (NZEWI, 2019, p. 70). De acordo
com essa filosofia, a música não é um passatempo, nem se almeja com ela apenas a
virtuosidade técnica, nem tampouco a música é algo para alguns praticarem e outros
assistirem como meros espectadores. O conceito de artes musicais deve ser entendido para
além da música, pois incorpora dança, canto, poesia, indumentária, teatro e improvisação
instrumental, servindo como uma força espiritual proativa que une todos os envolvidos e
concedendo bem-estar psicofisiológico. Conforme Nzewi (2020), as artes musicais
socializam o ser humano para a vida comunitária quando vivenciadas dessa forma, em
conjunto, como artes de cura, pois se trata de uma ciência humana e humanizadora.
Nesse sentido, atividades pedagógicas que se inspirem nas artes musicais africanas
devem compreender um paradigma afetivo, coletivo e diverso. Algumas posturas
necessárias para o estabelecimento de uma aula de música baseada nas artes musicais
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indígenas africanas, de Nzewi (2009, 2012, 2017, 2020), são:
- enfatizar atividades de performance, abrangendo instrumentos, canto, dança, poesia,
teatro e indumentária;
- estimular e respeitar toda a criatividade descartando as ideias de erro e falha;
- estimular a narrativa e reflexões sobre o fazer artístico assim como das emoções e
pensamentos aflorados por ele;
- priorizar atividades em grupo visando o compartilhamento musical e não somente o
desenvolvimento individual;
- obter novos conhecimentos através da prática e, na sequência, a teoria;
- conscientizar-se sobre as questões da sociedade para desenvolver o processo de
composição musical;
- priorizar políticas inclusivas;
-utilizar repertório variado, nacional e internacional, sem esquecer-se dos contos populares;
- articular oralidade, movimento corporal e utilização instrumental;
- debater sobre experiências musicais pessoais;
-desenvolver habilidades para apresentações em público, principalmente para a
comunidade do entorno;
- criar um sistema de avaliação coletivo;
- abordar os instrumentos percussivos sob uma ótica tonal;
- focar em uma estética funcional e não apenas contemplativa;
- relembrar que música é saúde;
- debater com a turma o significado cultural de repertório escolhido.
Conforme Schippers (2010) o modo educacional ocidental é analítico, e emprega
músicas didáticas como exercícios gradativos e estudos, utiliza bastante as explicações
verbais durante a transmissão vocal e o progresso musical se dá do simples para o
complexo com ênfase na teoria. Já as sociedades tradicionais apresentam um modo
educacional holístico, com o uso de um repertório real e não um repertório didático - criado
especialmente para uma aprendizagem específica -, há pouca explicação durante uma
performance musical e o progresso é intuitivo, do conhecido ao não conhecido, onde a
teoria musical está implícita – e não orientando a prática. Nzewi (2020) afirma que teorizar
antes de experimentar o conhecimento já existente prejudica a mente. Na filosofia
educacional africana “a maneira mais eficaz de se adquirir conhecimento duradouro no
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corpo e na mente é através da experiência prática” (NZEWI, 2020, p.120).
4.Considerações Finais
No Brasil, vem se intensificando a reflexão para mais representatividade e estudos
da cultura africana em diversos campos de conhecimento da sociedade, seja político,
cultural ou acadêmico. No campo da educação a abordagem e o respeito pela
ancestralidade africana estão na lei. Faz-se necessário, entretanto, que essa abordagem não
se limite a compreender a cultura afro-diaspórica como algo exótico com que tenhamos
que conviver. Mais do que propiciar em sala de aula jogos e brincadeiras oriundos do além
mar, nós educadores devemos conhecer a filosofia existente por trás dessas atividades para
a infância. Unificar ações musicais, teatrais, corporais e poéticas numa perspectiva de
coletividade é desenvolver a ludicidade, a criatividade, e a expressividade dos estudantes.
Considerando as aulas de música nas turmas para as quais leciono percebo que meus
alunos frequentemente respondem com mais entusiasmo a uma atividade musical quando
primeiramente sentem a música, dançam e a vivenciam. Uma atividade que se inicia com
teoria não é tão aceita quanto uma atividade que inicia com a prática musical. E muitas
vezes não é preciso que eu explique o que deve ser feito. Observando os alunos,
intuitivamente eles criam movimentos corporais absolutamente dentro do compasso, ou
criam ritmos que encaixam perfeitamente na métrica, entre alguns exemplos. A
musicalidade já está presente, e apenas após essa experiência, que fica tão clara através do
corpo, eu como professora devo iniciar a explicação sobre conceitos e componentes
musicais, abordar as implicações histórico-culturais daquela obra, entre outros aspectos da
teoria. Essa linha de ação dentro de sala de aula é fundamental quando se considera uma
concepção africana de educação musical. Ademais, não devemos esquecer que a
perspectiva de apreciação de uma música na África é bem distinta da forma ocidental,
então não devemos esperar que as crianças experenciem uma música sentadas, de olhos
fechados e em silêncio. Desenvolver o sentido da apreciação é acima de tudo movimentarse com os sons. São detalhes que muitas vezes passam despercebidos no cotidiano de uma
sala de aula, pois muitas vezes a aula de Educação Musical se preocupa com a disciplina
dos alunos, se engaja com prazos das avaliações individuais, deixando o prazer do fazer
musical em segundo plano. Considerar que a concepção africana sobre a música e a
educação pode nos ajudar a formar estudantes mais solidários, menos individualistas e
mais afetivos é um passo bastante importante no mundo pedagógico. O intuito é que esse
5

escrito tenha servido como um disparador de pensamentos e ações mais gregárias e
humanas em nosso sistema e rotina educacional, incentivando pesquisas e práticas que
vislumbrem nosso belo legado do continente africano.
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Resumo:
O presente trabalho propõe relacionar literatura e fotografia, bem como expor a inserção
dessas linguagens nas aulas de Língua Portuguesa. Para tanto, utiliza-se o romance “A
Bagaceira” de José Américo de Almeida, propondo uma representação das várias secas
contidas na obra através da fotografia. Assim, essa pesquisa surge dos questionamentos que
perpassaram a sala de aula a respeito da concepção de linguagem, visando desmistificar que
o texto se limita apenas à escrita. Selecionamos o imagético, especificamente o fotográfico,
a fim de ampliar as noções que os educandos têm acerca da linguagem. Assim, tem-se como
objetivo principal demonstrar de que modo fotografia e literatura se relacionam,
desenvolvendo o trabalho a partir de uma sequência didática, realizada no curso do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). O trabalho foi realizado em uma
turma da 1ª série do Ensino Médio, localizada na cidade de Apodi (RN). Para tanto,
primeiramente, foi realizada uma exposição oral sobre a história da fotografia e de sua
concepção enquanto linguagem, expondo, ademais, os aspectos que a perpassam.
Posteriormente, os educandos foram incumbidos de ir a campo explorar, através do
imagético, o olhar que eles têm sobre a seca, usando, para isso, o contexto no qual estão
inseridos. Assim, selecionamos as fotos que correspondem aos critérios estabelecidos,
atendendo a noção de plano e de ângulo. Deste modo, percebe-se que os alunos
compreenderam as múltiplas manifestações da linguagem. Assim como, apropriaram-se dos
meandros da narrativa estudada, ressignificando tais aspectos para a linguagem fotográfica.

Portanto, as fotografias presentificam o olhar artístico que os alunos exerceram sobre o seu
lugar no mundo.

Palavras-chave: Literatura. Fotografia. A Bagaceira. Modernismo
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Resumo:
Com a pandemia, inúmeros processos têm se modificado e/ou se (re)adaptado. No que concerne
às atividades escolares estão sendo realizadas de forma não presencial. Esse “ensino remoto”,
como se convencionou chamar o novo formato de aulas e atividades mediadas pela tecnologia,
suscitou dos docentes (re)inventarem seus saberes didáticos-pedagógicos. O presente trabalho
objetiva discutir sobre os saberes necessários à formação do Pedagogo no contexto pandêmico.
Para isso, adota princípios de pesquisa qualitativa baseando-se em Lüdke e André (1986); tem
como aporte teórico uma revisão bibliográfica em Freire (1996); Morin (2011); Tardif (2000,
2002); Libâneo (2007); além da análise de respostas a um questionário aplicado com alunos do
componente curricular Filosofia da Educação Brasileira do curso de Pedagogia da UFRN –
CERES/Caicó. Os resultados evidenciam que a docência requer processos formativos pautados
em saberes para a incerteza, criando espaços de experimentação de novas práticas de ensino.
Palavras-chave: Formação Docente. Ensino Remoto. Saberes Docente.
1 Introdução
A pandemia causada pelo coronavírus trouxe, sobretudo, um novo olhar referente às
maneiras de lidar com as diferentes situações do cotidiano, impondo desafios e restrições em
várias frentes e, a educação escolar é uma delas.
Uma das medidas adotadas e implementadas para as escolas públicas foi o chamado
Ensino Remoto Emergencial, o qual suscitou desafios à prática pedagógica no que concerne à
docência e suas mediações no âmbito escolar.
Partindo dessas premissas, o presente trabalho visa analisar sobre os saberes docente
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necessários para a formação e atuação do Pedagogo, sobretudo, no atual cenário mundial
(pandemia do SARS-CoV-2, COVID-19). Sabe-se que, durante as práticas educativas é
imprescindível o professor reformular sua ação docente constantemente, e, atualmente não é
diferente, tendo em vista a introdução do uso tecnológico, que se tornou essencial no cotidiano
dos indivíduos.
O interesse em ampliar o conhecimento nessa vertente deu-se em decorrência do
componente curricular Filosofia da Educação Brasileira ofertado no segundo período do Curso
de Licenciatura em Pedagogia da UFRN – CERES/Caicó-RN, o qual aborda conceitos
relacionados a formação, saberes e práticas educacionais fundamentais para a profissão
docente. Assim, tendo em vista os pressupostos de Tardif (2002) que defende a ideia de que a
formação do professor não é algo estático, mas que muda, se reinventa e se multiplica no
decorrer do tempo.
Além disso, em consonância com Vygotsky (2008), compreendemos que a formação
docente sofre influência do contexto sócio-histórico cultural, o qual interfere na construção de
cada indivíduo e faz desse um ser mutável que se encontra em permanente desenvolvimento.
Posto isto, surgem desafios à prática pedagógica docente e, por conseguinte, a formação desse
profissional. Essa ideia coaduna com as leituras feitas em Freire (1996) que define a prática
educativa como prática social, circunscrita em contextos, escolar ou não escolar, permeada por
contradições, tensões e conflitos.
Por fim, as leituras realizadas em Libâneo (2007) sobre as exigências educacionais e a
profissão docente despertou a atenção por trazer à tona as questões: Afinal, quais os papéis que
a escola e o professor podem ou devem assumir diante de tantas mudanças proporcionadas pela
ascensão e propagação das novas tecnologias digitais da informação e comunicação? E qual a
relação entre tais mudanças e a formação docente?
Estas questões apesar de terem sido suscitadas antes desse período atípico causado pela
Pandemia da COVID-19 - são bastante úteis para pensar sobre os novos desafios postos ao
professorado em virtude da crise paradigmática que impõe a construção de novas configurações
institucional (escolar) – e instrumental (metodologia) – que reflete diretamente no processo
didático (aula-aluno-professor) instigando tais agentes a busca/ampliação do conhecimento.
Corroborando com a perspectiva de Morin (2011) “Enfrentar as Incertezas”, é o que
mais vivencia-se agora: a certeza de que não temos certeza de nada, sobre o futuro em vários
aspectos e aqui, pontualmente, no âmbito educacional. A própria ciência não sabe a resposta,
não se sabe o final quando se é dado o início e isso é um exemplo de educar para as incertezas.
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À vista desses desafios, percebe-se a relevância de pesquisar e discutir acerca dos
saberes necessários à prática educativa, haja vista que estamos inseridos em uma sociedade em
transformação que necessita acompanhar as mudanças socioeducacionais. E, partindo da
situação presente, nos debruçamos sobre a temática, compreendendo que as análises
empreendidas nesse artigo poderão contribuir para aprofundamento nos estudos sobre formação
de professores, seus saberes e os desafios encontrados ao longo da sua trajetória profissional.
2 Metodologia
A metodologia do estudo consistiu em uma pesquisa de abordagem qualitativa que
segundo Lüdke e André (1986) citando Bogdan e Biklen (1982), entre outras características,
destacam que nessa perspectiva de pesquisa os dados gerados são predominantemente
descritivos, a preocupação com o processo é maior do que com o produto e o significado que
as pessoas dão as coisas é o foco de atenção especial do pesquisador. Nesse sentido, o percurso
metodológico se ancorou nos moldes de uma pesquisa descritiva, a qual “[...] exige do
investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo
pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade” (TRIVIÑOS apud
SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009).
Assim, o percurso de construção dos dados partiu de uma revisão bibliográfica que
segundo Pizanni et al., (2012) é a revisão da literatura sobre as principais teorias que norteiam
o trabalho. Essa revisão (levantamento bibliográfico) foi realizada em obras de autores que
discutem a formação docente e saberes docente, para esse trabalho, especialmente: Freire
(1996); Tardif (2002); Morin (2011) e Libâneo (2007).
Além da revisão de literatura, a partir das orientações de Flick (2013), que destaca a
internet como forma viável de realizar pesquisa de levantamento ou entrevista na
impossibilidade de acesso presencial dos sujeitos de pesquisa. E, por conseguinte, considerando
o contexto de isolamento social causado pelas restrições da Pandemia da COVID-19, foi
elaborado um questionário no formato Google Forms e aplicado de forma online com 37 alunos1
da turma que cursa o componente curricular Filosofia da Educação Brasileira do curso de
Licenciatura em Pedagogia da UFRN – CERES/Caicó-RN.
A análise dos dados ocorreu com o objetivo de ultrapassar a mera descrição, buscando
realmente acrescentar algo à discussão já existente sobre o assunto focalizado. Para isso,
_____________
1

Todavia, na sessão dos resultados aparecem 4 sujeitos, os quais a partir da análise do questionário foram criados
blocos com categoria sobre o que foi comum entre as respostas dos participantes.
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baseados em Lüdke e André (1986) foi feito um esforço de abstração, ultrapassando os dados,
tentando estabelecer conexões e relações na intenção de possibilitar a proposição de novas
explicações e interpretações.

3 Resultados e Discussão
A sociedade contemporânea tem passado por processos de mudanças, como já
delineado, sendo que, no contexto da educação, uma das marcas mais notáveis dessas mudanças
tem sido a utilização das tecnologias digitais. Em vista disso, têm-se repensado novas formas
de ensino que têm exigido saberes dos professores para lidar com essa nova realidade que
suscita pensar em novas concepções da ação e da estrutura da instituição educacional e dos
programas que promovem a formação inicial e continuada dos professores.
A partir dessas premissas e, dos resultados do questionário aplicado com alunos de
Pedagogia analisamos nessa sessão sobre os saberes necessários à formação do Pedagogo no
contexto pandêmico. Para isso, construímos categorias representadas pelas respostas ao
questionário as quais se relacionam aos saberes que os professores devem construir no seu
processo de formação na graduação em Pedagogia. Quanto a esse aspecto os pesquisados
responderam:
Para ser professor são necessários inúmeros saberes, mas considero o maior deles a
relação professor-aluno e como inovar em suas metodologias. Saber lidar com todo
tipo de aluno e se aprofundar em qualquer que seja o saber. (ALUNO A2, grifos
nossos).
A graduação em Pedagogia deve formar pedagogos com conhecimentos científicos
e teóricos e experiências na prática docente. (ALUNO B, grifos nossos).

O Aluno A destaca que um saber inerente a formação docente está relacionado à relação
professor-aluno. Consideramos que a ação profissional do professor inclui, além dos
conhecimentos sistematizados, elementos emocionais que provocam inúmeras interferências no
cotidiano da sala de aula, influenciando os alunos e também sendo influenciado por estes. Como
enfatiza Freire (1996) “não há docência sem discência” e, essa relação deve ser caracterizada
pelo respeito aos saberes dos educandos, reconhecimento e o acolhimento das individualidades
culturais dos sujeitos, bem como, uma interação cooperativa, haja vista o pressuposto de que
“quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” (FREIRE, 1996, p. 12).
O autor deixa claro que o professor deve ser um grande aprendiz e estar aberto a
_____________
2

Sujeitos identificados por Letras do alfabeto.

5
aprender com a realidade de seus educandos. Ressalta, ainda, que o professor deve assumir um
papel acolhedor, introduzindo em sua atividade profissional gestos afetuosos com o intuito de
proporcionar um ambiente receptivo para que os alunos se sintam livres e capazes de
compartilhar seus saberes reconhecendo que o processo de ensino e aprendizagem se constitui,
primordialmente, na relação professor-aluno.
Por sua vez, Morin (2011), destaca que um dos maiores desafios da educação é
“aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros” – neste sentido, inferimos que é
imprescindível que no seu processo de formação os docentes construam saberes que possam
orientá-los para a relação horizontal professor-aluno.
Além disso, como assevera o Aluno B, é necessário que os professores construam uma
base sólida em sua formação, de modo que, desenvolvam tanto os saberes científicos/teóricos
como os saberes da prática docente. Visto que, o conhecimento e a sociedade estão em
constante evolução e, por conseguinte, a educação escolar. Desse modo, torna-se premente
que o professor em seu processo de formação inicial construa tanto os conhecimentos
teóricos, curriculares, como também tenham oportunidade de vivenciar situações práticas de
sua profissão durante todo o seu processo formativo inicial.
Sobre essa questão, Morin (2011, p.29) diz que “o conhecimento do conhecimento, que
comporta a integração do conhecedor em seu conhecimento, deve ser, para a educação, um
princípio e uma necessidade permanentes.” Cabe ressaltar, também, as produções de Tardif
(2002, p.36) que define o saber docente “[...] como um saber plural, formado pelo amálgama,
mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes
disciplinares, curriculares e experienciais.” Nessa perspectiva, os saberes profissionais dos
professores são temporais, plurais e heterogêneos, personalizados e situados, e carregam as
marcas do ser humano.
No que se refere às estratégias que o professor deve adotar para enfrentar as
adversidades do ensino remoto, os pesquisados foram enfáticos ao destacar:
Assim como o mundo evolui, a educação precisa evoluir junto com ele. Falta
preparo do professor em questão da tecnologia implantada atualmente. E procurar
desenvolver mais a sua criatividade em sala de aula. (ALUNO A, grifos nossos).
Os professores devem procurar ter uma formação continuada na área tecnológica,
e praticar atividade diariamente com ferramentas digitais para que assim possa
desenvolver suas atividades com alunos. (ALUNO C, grifos nossos).

Por unanimidade, todas as respostas ao questionário destacaram a importância do
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domínio com relação ao uso das tecnologias em salas de aula. Os participantes destacam,
ainda, a necessidade de o docente ser adepto às metodologias ativas3, buscando formações na
área tecnológica de maneira que contribuam para uma melhor interatividade, flexibilidade e
criatividade nas aulas.
Compreendemos que a capacidade para utilizar pedagogicamente as tecnologias digitais
pressupõe que a formação de professores sinalize perspectivas para as novas formas de se
relacionar com o conhecimento, com os outros indivíduos e com o mundo. Isso incide numa
formação inicial que apresente componentes curriculares voltados para o uso das tecnologias
digitais; um projeto político de curso que contemple o uso das tecnologias, ultrapassando
questões operacionais e instrucionais, visando não apenas a aquisição de competências e
habilidades para questões que direcionem à produção de situações pedagógicas, mas também,
que contribuam para melhorar intelectual e culturalmente a formação dos indivíduos.
Segundo Freire (1996) o profissional deve refletir criticamente acerca de sua prática
educativa com o propósito de aperfeiçoar sua atuação, de tal modo, que a reflexão crítica
aproxime o discurso teórico com a ação. Neste sentido, é indispensável pensar o professor
como um ser inacabado que constitui um processo educativo permanente.
Ainda a esse respeito, levando em consideração as exigências/mudanças suscitadas
pelo novo formato de aulas “Ensino Remoto” - perguntamos aos participantes da pesquisa:
que papéis a escola e o professor podem ou devem assumir diante da ascensão e propagação
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Sobre esta questão, os alunos
responderam:

A escola deve assumir um papel importante, oferecendo cursos sobre o uso de
ferramentas digitais para os professores, e os professores devem incluir esses saberes
em sua prática. (ALUNO C, grifos nossos).
A escola pode utilizar o seu espaço para o aprimoramento das habilidades dos
alunos e professores nessas novas tecnologias, tendo em vista que muitos têm
dificuldades. O professor precisa se atualizar e aproveitar esses novos meios para
enriquecer a prática docente. (ALUNO D, grifos nossos).

Os destaques dados pelos pesquisados, de fato, reverberam questões que têm
permeado o contexto educacional nesses últimos tempos (2020-2021) que redimensionou as
_____________
“[...] as metodologias ativas são estratégias pedagógicas para criar oportunidades de ensino nas quais os alunos
passam a ter um comportamento mais ativo, envolvendo-os de modo que eles sejam mais engajados, realizando
atividades que possam auxiliar o estabelecimento de relações com o contexto, o desenvolvimento de estratégias
cognitivas e o processo de construção de conhecimento.” (VALENTE; ALMEIDA; GERALDINI, 2017, p. 464).
3
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formas de ensino, implicando em uma problemática, principalmente, concernente ao acesso
às novas práticas de ensino (Ensino Remoto). A propósito, para muitos alunos a escola é o
único espaço que possui para ter acesso às tecnologias digitais; mais relevante ainda, é o papel
do professor em oportunizar a vivência dessa nova forma de comunicação para as aulas e,
consequentemente, para produção de conhecimento.
Neste contexto, o papel do professor, certamente, terá que passar por uma
ressignificação, tendo como centralidade a construção de habilidades/saberes sobre o uso das
tecnologias e, por conseguinte, as metodologias ativas, como bem destacam os alunos
colaboradores da pesquisa. Corroborando com essas premissas, Mercado (1999) afirma:
As novas tecnologias criam novas chances de reformular as relações entre alunos e
professores e de rever a relação da escola com o meio social, a diversificar os espaços
de construção do conhecimento, ao revolucionar os processos e metodologias de
aprendizagem, permitindo à escola um novo diálogo com os indivíduos e com o
mundo. (MERCADO, 1999, p.27).

No atual contexto educacional, entende-se que já não é mais possível pensar a formação
docente sem a utilização das tecnologias digitais, visto que, não se trata mais de perguntarmos
se devemos ou não introduzir as novas TICs no processo educativo – elas já são realidade
premente no contexto das salas de aulas no Brasil. Todavia, a falta de preparo do professor para
lidar com os recursos tecnológicos, sem dúvida alguma é um dos grandes problemas nessa nova
realidade.
A esse respeito, coadunamos com o destaque dado pelos alunos entrevistados - ao
fazer relação entre essas mudanças que ocorreram e a formação docente:
O docente não pode mais ficar preso em apenas conteúdos, tem que se manter por
dentro da realidade tecnológica que está sempre avançando. (ALUNO B).
O pedagogo nesse novo momento de pandemia teve que se multifacetar mais uma vez,
e incluir em seu trabalho pedagógico o ensino remoto com todas as suas dificuldades
e novidades. Desse modo, os novos professores que estão a se formar como os que já
estão formados, devem buscar se profissionalizar e se naturalizar com essas novas
tecnologias para o ensino e prática em sala de aula, de modo que não estejam mais
alheios à esses avanços que acontecem no mundo todos os dias, e que a educação, por
vezes, tem que acompanhar. (ALUNO D).

Posto isto, observa-se que os alunos apontam a necessidade de a escola utilizar
recursos tecnológicos, com o intuito de aprimorar a prática docente, possibilitando assim um
maior aproveitamento, enriquecimento e dinamicidade no processo didático, tendo em vista
as mudanças sócio-histórico culturais que afetam o âmbito educacional, e, consequentemente,
interferem nas práticas educativas. Para tanto, Libâneo (2007) considera que:
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[...] as novas exigências educacionais pedem às universidades um novo professor
capaz de ajustar sua didática às novas realidades da sociedade, do conhecimento, do
aluno, dos meios de comunicação. O novo professor precisaria, no mínimo, de
adquirir sólida cultura geral, capacidade de aprender a aprender, competência para
saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, domínio da linguagem
informacional e dos meios de informação, habilidade de articular as aulas com as
mídias e multimídias. (LIBÂNEO 2007, p. 28).

Assim, evidencia-se que os profissionais da educação estão em constante transformação,
haja vista que sua prática se modifica de acordo com as necessidades impostas pelo contexto os
quais estão inseridos, destacando a utilidade de ferramentas tecnológicas nessas modificações,
especialmente, após as mudanças ocasionadas em decorrência da COVID-19 que culminaram
no Ensino Remoto. Todavia, levando em consideração a teoria da mediação em Vygotsky
(2008), podemos pontuar que a tecnologia numa interação social é um elemento mediador que
pode ajudar o aluno a aprender e nesse contexto provoca enormes transformações, modificando
essa relação escola e aluno.
Nessa perspectiva, Oliveira (1997) explica que a mediação ocorre quando a ação do
indivíduo sobre o objeto é mediada por algum elemento deixando de ser uma relação direta. A
autora explica que os sistemas simbólicos são estruturas complexas e articuladas que serão
organizadas por meio de signos e instrumentos que são os chamados elementos mediadores.
Diante do exposto, nota-se que os instrumentos têm implicação direta no processo de
ensino e aprendizagem, neste sentido, situa as novas tecnologias como importantes
instrumentos de mediação empregados na interação do indivíduo com o meio, no contexto da
sociedade da aprendizagem e do conhecimento.
Nas teorizações de Tardif (2000) sobre os saberes docentes ele destaca que:

[...] os saberes profissionais se desenvolvem no âmbito de uma carreira, isto é, de um
processo de vida profissional de longa duração do qual fazem parte dimensões
identitárias e dimensões de socialização profissional, bem como fases e mudanças.
(TARDIF, 2000, p.14).

Desse modo, nota-se que as tecnologias estão intrinsicamente ligadas à construção dos
novos saberes docente, e, essa construção deve acompanhar as modificações que ocorrem na
sociedade, devido aos avanços que acontecem na ciência, tecnologia, economia e,
consequentemente, na educação.
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4 Considerações Finais
O trabalho objetivou discutir sobre os saberes necessários à formação e atuação do
Pedagogo, sobretudo, no atual cenário mundial (pandemia do SARS-CoV-2, COVID-19).
Como pode ser constatado, através do referencial bibliográfico e da pesquisa realizada junto a
alunos do curso de Pedagogia, o professor deve estar preparado para as mudanças sociais, como
por exemplo, as ocasionadas pela pandemia da COVID-19 que atualmente interfere no cenário
educacional, econômico e pessoal da humanidade.
Posto isto, foi possível identificar que as TICs influenciam no processo formativo tanto
dos professores quanto dos alunos. Por conseguinte, tanto pode fornecer possibilidades através
das ferramentas digitais, abrangendo minicursos, congressos, cursos, simpósios, salas de aulas
virtuais e dentre outros, desencadeando o aprimoramento e enriquecimentos dos saberes
docentes. Como pode ocasionar problemas concernentes às condições de acesso às ferramentas
quanto à capacidade/habilidade para utilizá-las.
Portanto, espera-se com esse trabalho contribuir para que sejam pensadas propostas
formativas para docentes - tanto no contexto da formação inicial quanto continuada - para a
utilização das redes de computadores e das mídias como possibilidades de aprendizagem.
Propõe-se, diante disso, a importância de rever a organização curricular para que tragam
inúmeras possibilidades da era tecnológica para dentro e fora da sala de aula - como propulsor
da aprendizagem - que irá favorecer no contexto da formação do professor saberes
suficientemente voltados para os mais básicos desenvolvimentos tecnológicos.
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Resumo
A pandemia da Covid-19
19 e seu agravamento no início de 2021 impôs rupturas
ruptura ao processo de
ensino e aprendizagem. Com o novo coronavírus e suas variantes
variantes, modalidades de ensino
alternativas se fizeram necessárias por meio ddas plataformas digitais,, resultando no ensino
remoto. Na Secretaria de Estado de E
Educação
ducação do Rio de Janeiro, duas plataformas são usadas:
o ‘Google sala de aula’ e o aplicativo ‘Applique
‘Applique-se’
se’ sob o argumento de diminuir a lacuna do
ano escolar de 2020 quando iniciou o ensino remoto
remoto. Há críticas a este ensino, ao uso das
plataformas e às políticas públicas impostas a educação básica, como o currículo presente no
‘Applique-se’.
se’. Com este contexto, o objetivo deste estud
estudo é descrever os conteúdos das
disciplinas
plinas Ciências e Biologia (‘Biociências’) que estão no ‘Aplique
‘Aplique-se’ no primeiro e
segundo bimestre e traz como questionamento se os docentes tem autonomia diante das
plataformas digitais? Para alcance das provocações
provocações, este artigoo é do tipo relato de experiência
exper
naa rede estadual de educação e nnoo aplicativo onde os dados coletados foram vistos pela ótica
da leitura flutuante. Os resultados demonstram a continuidade de um ensino excludente aos
estudantes da escola pública, centralização curricular, conteúdos fragmentados e um papel
secundário ao professor regente.
Palavras-chave: Aplicativo de ensino. Currículo. Educação básica. Educação pública.
pública Ensino
remoto no Rio de Janeiro.

1 Introdução
A pandemia do novo coronavírus e suas variantes ainda causa muitos problemas,
problemas
como: milhares de mortes, pessoas com sequelas, o aumento da violência, feminicídio,
desemprego e uma privação do ensino e aprendizagem na educação, e de forma mais incisiva,
incisiva
na educação básica pública
pública, entre outros. O novo coronavírus foi observado inicialmente
i
em
dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, no país China e é chamado cientificamente de SARSSARS
CoV-2 quee criou a pandemia da ‘‘Covid-19’, declarada pela Organização Mundial da Saúde
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(OMS),, em 11 de março de 2020. Com a declaração da pandemia, muitas Secretarias de
Educação iniciaram o ensino remoto.
As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) estão sendo usadas
para o ensino remoto na pandemia da ‘‘Covid-19’. “Evidenciou-se
se a necessidade praticamente
imediata
ta da utilização das TDIC como a possibilidade da manutenção das aulas, ainda que de
forma remota” (BRANCO; ADRIANO; ZANATTA, 2020
2020, p. 330,). As TDIC encontraram
uma lacuna onde desenvolveram
desenvolveram-se.
O Estado
stado do Rio de Jane
Janeiro publicou em Diário Oficial do Estado a suspensão das
aulas presenciais no dia 13 de março de 2020. Ass férias do meio do ano foram antecipadas e
após o período, reiniciou emergencialmente de forma remota com as TDIC.
TDIC
A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC
(SEEDUC-RJ) que atua a partir
do sexto ano do ensino fundamental (EF) até o ensino médio (EM), iniciou o seu processo de
ensino por meio da plataforma digital “Google Sala de aula”, mas sem disponibilizar
formação prévia e nem recursos para a comunidade escolar (estudantes,
(estu
professores,
gestores). Assim, o ano letivo de 2020 foi um ano com muitos excluídos nesta rede de ensino.
Com a permanência e agravamento da pandemia em 2021, a SEEDUC-RJ
SEEDUC
criou um
aplicativo para o ano letivo
letivo, nomeado de ‘Applique-se’1 e permanece com o ‘Google Sala de
aula’ (ou Google Classroom
Classroom). No aplicativo os estudantes já têm as Orientações de Estudos
(OEs)) com os conteúdos que serão
serão/foram lecionados, inclusive com as atividades. O
aplicativo pode ser baixado nos smartphones e para isso consome dados (internet), após,
pode-se usar de forma off--line,, ou usado pelo navegador quando estiver no computador.
computador Os
estudantes que declararam
m não ter ddispositivo
ispositivo para o ensino remoto podem ir à unidade
escolar e retirar suas OEs impressas para acompanharem os estudos. Os professores da
SEEDUC-RJ
RJ permanecem de forma remota, mas não podem
podem/puderam
/puderam ir além do que já foi
elencado como conteúdo no ‘Applique
‘Applique-se’.
Adrião; Domiciano (2020) discutem em seu trabalho a precarização do trabalho
docente em tempos de pandemia
pandemia,, o impacto desse uso com os próprios dispositivos dos
educadores,, bem como o lucro que as plataformas digitais tiverem, e tem tido, com o ensino
remoto, que não é gratuito. O ‘Applique-se’ foi elaborado como uma plataforma digital, mas o
que fica como questionamento é quem selecionou os conteúdos? Já que é o mesmo conteúdo
para 92 municípios (aproximadamente 730 mil estudantes em 1.230 escolas/colégios),
escolas/colégios sem
considerar o contexto de cada lo
localidade.
1

‘Applique-se’ o aplicativo
plicativo para o ano letivo de 2021. Disponível em: https://appliqueseweb.ip.tv/.
https://appliqueseweb.ip.tv/ Acesso em:
23 de mar. de 2021.

2

A autora Buchweitz (2021) faz em seu trabalho um balanço da educação básica antes
da pandemia e durante a pandemia onde mudanças se fizeram necessárias, mas com olhar no
professor. A autora afirma que a mudança do ambiente de trabalho para a casa do docente
exigiu mudanças radicais e também gerou estresse. O ensino e aprendizagem remoto exige
mais atenção dos professores. Seu relato prossegue:
[...] pode
pode-se
se pensar a realidade dos professores agora como um movimento de
responsabilizar uma categoria de profissionais para modificar radicalmente
ra
todo um
modo de intermediar conhecimento e de se tornar um sujeito que nnão era conhecido
de si mesmo. Fica o questionamento de o quanto isso interfere na relação deles com
seu trabalho e no modo como dão conta das demandas que ora se apresentam.
[...] os professores brasileiros lidam com inúmeras questões, desde a desvalorização
salarial, passando por escolas com infraestrutura precária, até a condição de, muitas
vezes, não serem ouvidos ou perguntados sobre o que pode/poderia ser feito em
determinadas situações (BUCHWEITZ, 2021, p. 05 – grifo da autora),
autora

Uma das situações em que não foi ouvido foi no uso das plataformas digitais
desconsiderando a realidade dos estudantes e dos professores.
Süssekind (2019) em seu trabalho, embora abord
aborde a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e o Novo Ensino Médio (NEM), colabora para este estudo ao discutir que pol
políticas
públicas estão sendo aprovadas
aprovadas, executadas e que os professores estão como mediadores de
conteúdos já selecionados,, tendo como primeiro passo, a demonização dos docentes perante a
sociedade, acusando-os
os de defasados, incompetentes
incompetentes.
Para os autores Dourado; Siqueira
Siqueira, “o contexto da crise pandêmica foi pano de fundo
fu
para a implementação da BNCC” (2021, p. 844) que a normalizou na educação básica
básica, para a
comunidade escolar.. O professor na crise sanitária aprende
aprendeu fazendo e avaliou
avali o que aplicou,
sendo reduzido a uma lógica pragmática e sem crítica ao seu fazer pedagógico,
pedagógico nem ao que
lhe é/era imposto. O distanciamento social imposto pela pandemia permitiu tal cenário.
Com o ‘Applique-se’
se’ não se sabe quem selecionou os conteúdos e nem qual o critério
paraa a inserção de um em detrimento a outro
outro.. Os conteúdos estão de acordo com a BNCC.
BNCC E
cabe um questionamento: sserá
erá a BNCC o novo currículo a ser seguido e os professores
automatizados em aplicá-los
los sem formação para isso? Cássio; Catelli Jr (2019) afirmam em
seu trabalho que a BNCC é uma política de centralização e controle curricular da classe
hegemônica. E que já está em prática, principalmente com a aprovação do Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD) do ensino funda
fundamental
mental para o ano letivo de 2020 e o PNLD para o
NEM,, nomeado de ‘objeto 2’ – livro do componente curricular,, com previsão de chegada às
escolas em 2022.
Diante do panorama apresentado (pandemia, ensino remoto, plataformas digitais,
digitais
SEEDUC-RJ, mediação dos conteúdos, docentes),, este estudo tem como objetivo descrever os
3

conteúdos das disciplinas Ciências e Biologia (‘Biociências’) que estão no ‘Applique-se’
‘Ap
no
primeiro e segundo bimestre e traz como questionamento se os docentes tem autonomia diante
das plataformas digitais?

2 Metodologia
Trata-se
se de uma pesquisa no ‘Applique
‘Applique-se’, do tipo relato de experiência, por ser a
autora deste estudo docente da rede de ensino. A pesquisa tem abordagem qualitativa no
aplicativo, por se tratar de um recurso oficial da própria SEEDUC
SEEDUC-RJ.
RJ. A amostragem foram
os conteúdos de Ciências e Biologia (‘Biociências’) do primeiro e segundo bimestre de 2021
conforme apresentado no aplicativo da Rede de Estado de Educação do Rio de Janeiro. A
análise de dados foi realizada por meio da leitura flutuante nos referidos conteúdos do
aplicativo até o dia 26 de março de 2021 e problematizados com o referencial teórico.
teórico
A seguir a apresentação dos resultados e discu
discussão.

3 Resultados e Discussão
O aplicativo ‘Applique
‘Applique-se’ (e outras estratagemas) foi desenvolvido perante o vácuo
deixado pelo próprio Ministério da Educação que não se posicionou oficialmente sobre o
ensino remoto emergencial
emergencial. Desta forma, cada unidade federativa com suas Secretarias de
Educação fizeram suas próprias escolhas e ações (DOURADO; SIQUEIRA, 2020).
2020) O Estado
do Rio de Janeiro escolheu dois recursos: o ‘Applique
‘Applique-se’
se’ onde encontram-se
encontram os conteúdos e
o currículo, e, a plataforma digital ‘Google Sala de aula’ como instrumento de trocas de
informações e diálogo com os estudantes. O uso do “Google Sala de aula” exige a internet
para seu uso e é o recurso usado pelos estudantes para tirarem dúvidas,, se comunicarem com
os professores. O “chat”” que estaria no aplicativo até a data mencionada não tinha sido
ativado.
A pandemia revelou como é precária a internet no Brasil, bem como a questão de sua
acessibilidade. Considerando mais de cinco mil municípios a internet é de péssi
péssima qualidade
e com preço elevado, além da questão da cobertura que é fragmentada. Mesmo que os
indivíduos tenham condições de manter, não há segurança em sua estabilidade. Na escola
pública e para seus estudantes a precariedade se acentuou ainda mais; um abismo
a
entre os que
têm acesso ao ensino remoto e os que não têm, infelizmente.
É importante destacar que embora os avanços tecnológicos venham ocorrendo de
forma exponencial, sobretudo nas últimas décadas, esses recursos nem sempre
chegam, ou estão disponí
disponíveis
veis para todas as classes sociais ou indivíduos. A internet,
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por exemplo, um recurso básico e essencial em um mundo cada vez mais digital, não
está presente em todos os domicílios brasileiros, o que também provoca influências
na educação (BRANCO; ADRIANO; ZANATTA, 2020, p. 330 – grifo da autora).

O papel do professor
professor, no ano letivo de 2021, com o ‘Applique-se’
se’ é o de mediador do
conteúdo, pois não foram os responsáveis pela seleção dos conteúdos que estão nas
Orientações de Estudos (enten
entende-se por apostilas). São tutores. Com isso, foi
f retirada a
autonomia docente por meio ddo aplicativo. Não houve consulta aos professores da rede
SEEDUC-RJ para a elaboração deste material e escolha dos conteúdos,, que seguem a BNCC.
BNCC
O aplicativo já veio pronto
pronto, com o currículo a ser seguido,, sem a gestão democrática,
desconsiderando as demandas locais e sem debates com a comunidade escolar
escolar.
No ano letivo de 2020 (o ano da implementação do ensino remoto) os professores da
SEEDUC-RJ elaboraram seus materiais para disponibilizar aos estudantes
estudantes, por volta de
setembro de 2020,, desta forma respeitou
respeitou-se a relação professores e estudantes,
estudantes bem como os
contextos de cada unidade escolar. Este material foi impresso para os estudantes que não
tinham acesso à plataforma digital ‘Google sala de aula’.. Em 2021, houve a mudança com a
apresentação e execução do ‘Applique
‘Applique-se’ e a transferência furtiva da docência para a tutoria,
mesmo que velada.
Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – a LDB 96 (BRASIL, 1996) em
seu Art. 3º estabelece que o ensino será ministrado com base em: I - igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas; VII - valorização do profissional da educação escolar; VIII - gestão democrática
do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino (BRASIL, 1996)
1996).
Princípios que foram esquecidos
ecidos no ensino remoto, no ‘Applique
‘Applique-se’
se’ e no papel secundário
imposto aos professores.
A autonomia docente em tempos de pandemia foi problematizada no trabalho dos
d
autores Dourado; Siqueira (2020)
(2020). A autonomia foi retirada e ancorada no discurso de
incompetência dos professores para o ensino remoto emergencial
emergencial.. “O trabalho do professor
também é recobrado no contexto da pandemia. Há, nesse cenário, um discurso da
incompetência, do fracasso, da individualização e, paradoxalmente, da responsabilização ddo
professor” (DOURADO; SIQUEIRA, 2020, p. 845)
845).
Com o discurso da inaptidão docente em assumir o ensino remoto, as plataformas
digitais, produtos comercializados e gerais foram implementad
implementadoss e, com um discurso
salvacionista questionam o que seriam dos estu
estudantes
dantes se dependessem apenas do ensino dos
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seus professores sem o uso das TDICs? As Secretarias de Educação literalmente compraram
estas TDICs, como o ‘Google
Google sala de aula
aula’ e o ‘Applique-se’.
No contexto da SEEDUC
SEEDUC-RJ com as atuais plataformas digitais,
digitais esta deixou um
período para recuperação dos estudantes, então se o estudante éé/foi do sexto ano do ensino
fundamental em 2021, ele primeiro estudou o conteúdo do quinto ano do ensino fundamental
fundamental,
ou seja, estudou primeiro as OEs do quinto ano
ano. Os estudantes doo sétimo ano do ensino
fundamental em 2021, estudaram primeiro o conteúdo do ‘Applique
‘Applique-se’
se’ referido ao sexto ano,
e assim sucessivamente para todas as turmas
turmas. A SEEDUC-RJ esperou recuperar os estudantes
com esta proposta. Estiveram no aplicativo as OE 1 e 2 em 26 de março de 2021,
2021 bem como
podcasts que nem sempre foram compatíveis com as aulas e vídeo aulas que professores da
rede de forma voluntária gravaram. Para acessar os estudantes precisam utilizar um e-mail
criado pela SEEDUC-RJ com o núme
número de sua matrícula e assim não consume internet.
internet
Sobre o ensino das disciplinas curriculares Ciências e Biologia – as ‘Biociências’; na
SEEDUC-RJ
RJ os professores que lecionam Ciências tem a mesma formação inicial dos
professores de Biologia e no momento do concurso público podem escolher se querem prestar
o concurso para
ara Ciências ou para Biologia, as provas são diferentes. Uma vez como servidor
da SEEDUC-RJ
RJ podem migrar e miscigenar com Ciências no ensino fundamental e Biologia
no ensino médio.. Tanto que o currículo de Ciências e Biologia é/era
era um único documento no
“currículo mínimo” de 2012, esperando sua extinção com a BNCC.
Acerca do ensino de Ciências e Biologia são disciplinas com tradição no currículo
escolar, possibilitando os estudantes a ampliarem seus conhecimentos do mundo científico.
Em um momento em que as notícias falsas se propagam, ter o conhecimento científico é
importante para a independência dos cidadãos
cidadãos, para suas tomadas de decisões,
decisões e aquisição da
linguagem científica (BORGES; LIMA, 2007; KRASILCHIK; MARANDINO, 2007;
DELIZOICOV; ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2009; KRASILCHIK, 2011
2011; SANTOS;
ANGELO; SILVA, 2020).. O conhecimento científico está sempre
mpre se modificando a cada
nova descoberta.
No quadro 01 há os conteúdos que podem ser de Ciências do ensino fundamental anos
finais (do 6º ano ao 9º ano) e de Biologia no ensino médio (da 1ª série a 3ª série) - as
“Biociências”. A primeira coluna é a série escolar e a segunda os conteúdos das OEs 1 e 2.
Quadro 01.. Conteúdos de Ciências e Biologia do 1º e 2º bimestre do ‘Applique
‘Applique-se’
Série escolar

Conteúdos
(descrevendo as OEs da série anterior)
OE1 (1º bimestre)
OE2 (2º bimestre)
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6º EF2
Ciências

- A importância dos alimentos;
- Por que algumas aves voam em bando
formando um V?
- Atividades

7º EF
Ciências

- Tipos de misturas
- Como é possível diferenciar uma
substância de uma mistura
- Preparando misturas caseiras
- Sistemas homogêneos e heterogêneos
- Atividades
- O ar e sua composição
- Efeito estufa
- Mudanças climáticas
- Camada de ozônio
- Fenômenos naturais
- Fases da Lua
- Rotação e Translação
- Solstícios e Equinócios
- Fusos horários
- Atividades
- O Sol
- Sistema Solar
- A influência dos astros na humanidade
- Vida fora do planeta
- Atividades
- Como será que tudo começou?
- Momento pipoca: Documentário sobre a
origem da vida
- Debruçando sobre a Origem da Vida na
Terra
- Célula: a menor unidade viva
- Atividades
- Energia: moeda da vida
- Consumindo nutrientes: respiração
aeróbica
- Consumindo nutrientes: respiração
anaeróbica e fermentação
- Fotossíntese e Quimiossíntese
- Atividades
- Biosfera
- Ciclos biogeoquímicos
- Momento pipoca: documentário sobre os
rios voadores
- A interferência do homem nos ciclos
biogeoquímicos
- Exercícios de fixação

8º EF
Ciências

9º EF
Ciências

1ª EM3
Biologia

2ª EM
Biologia

3ª EM
Biologia

Série especial4 3º ano
Biologia

- O que é coronavírus?
- Atividades
- De olho na ciência:
ciência microrganismo
- Atividades
- Xô coronavírus
- Atividades
- Água
- Atividades
- Transformações da matéria
- Transformações químicas
- Tipos de transformações
- Experimentos
- Atividades
- Temperatura
- Calor
- Sistema térmico
- Máquinas térmicas e situações cotidianas
- Atividades
- Circuito elétrico
- Elementos de um circuito elétrico
- Bioeletricidade
- Fontes de energia
- Atividades
- Estados físicos da matéria
- Mudanças de estados físicos
- Lei de Lavoisier
- Lei de Proust
- Atividades
- Entendendo a hereditariedade e a
biodiversidade
- Momento pipoca: Mitose e Meiose
- O núcleo celular e o DNA
- Síntese de proteína
- Atividades
- Planos e eixos anatômicos
- Origem da diferenciação celular:
embriologia
- Diversidade de células e seus tecidos
- Relação dos animais com o ambiente
- Atividades
- Um planeta que se alimenta de Sol
- Energia nos ecossistemas
- Magnificação trófica
- Relações entre os seres vivos
- Exercícios de fixação

Fonte: ‘Applique--se’ de Ciências e Biologia.

2

Por ser de recuperação é uma OE integrada a do quinto ano. Não existe a disciplina ‘Ciências’, onde percebe
percebe-se
áreas de sombreamento com Geografia
Geografia.. Foram nomeadas como de Ciências pela autora deste estudo.
estudo
3
Conteúdos que foram divididos entre Biologia, F
Física
ísica e Química, pois foi a recuperação do 9º ano do EF.
4
A SEEDUC-RJ
RJ permitiu que estudantes que se sentiram prejudicados no ano letivo de 2020, retornassem aos
colégios, via ensino remoto, para estudarem, mesmo que já formados em 2021.
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Com a crise sanitária e suspensão das aulas, o home office tornou-se
tornou uma realidade, e
houve o momento ideal para a abnegação dos docentes perante a sociedade, já que os regentes
tiveram que usar o currículo imposto. “Os professores tiveram que, além de dominar novas
estratégias de ensino e novas tecnologias, fazer uso também de um currículo
currícul que se forjou
‘necessário’ devido ao contexto pandêmico” (DOURADO; SIQUEIRA, 2021, p. 847 – grifo
da autora).
). Esse ‘currículo necessário’, é o que se vê no “Applique
“Applique-se” com uma padronização
pedagógica realizada em um estado com 92 municípios, com escol
escolass urbanas e rurais, com
vários participantes, como os privados de liberdade e os indígenas
indígenas.. Todos
Tod com o mesmo
currículo.
Há experimentos nas OEs de Ciências e Biologia,, considerando que é um ensino
remoto, os experimentos tornam
tornam-se um complicador para os estudantes,
studantes, além do material
exigido para sua realização, que foge da realidade econômica de muitas famílias. Há também
sugestões de filmes e documentários, que consome
consomem internet.
O aplicativo não é eestável,
stável, embora seja defendido o não uso da internet,
intern há vários links
de pesquisa, o que se opõem a sua produção e uso, o aplicativo não é parcimonioso, exige
sim, internet e há custo para o estudante na pandemia.. Bittencourt (2021) afirma a questão
extenuante que é a pandemia:
A grande crise pandêmica da COVID-19
19 abalou todas as estruturas de nossa frágil
constituição social, ampliando ainda mais suas contradições. Novas formas de
exploração laboral se intensificaram, assim como o aumento das desigualdades
sociais que já eram bastante prementes na dita ‘vida
‘v
normal’ de outrora
(BITTENCOURT,
BITTENCOURT, 2021, p. 166).

O ensino remoto é cansativo para docentes e estudantes
estudantes,, e tornou-se
tornou um desafio com o
novo coronavírus e suas variantes. A SEEDUC
SEEDUC-RJ
RJ tomou sua decisão na ausência de
diretrizes norteadoras para o ensino re
remoto
moto emergencial e antecipou, o provável ‘Novo
Ensino Médio’ (BRASIL, 2017) com as aulas online,, mas também no ensino fundamental.
Contudo, vê-se
se que mesmo ainda no início do ano letivo de 2021, ainda é um ensino
excludente, pois são duas as plataformas digitais. No ‘Applique-se’,
se’, por meio das OEs os
estudantes já tem os conteúdos, que são superficiais e que seguem a BNCC (BRASIL, 2018).
Em uma rede com muitos docentes servidores (aproximadamente 40 mil),
mil) é de se
estranhar que não houve chamadas para a confecção e seleção do material que está no
‘Applique-se’. Vê-se
se equívocos, podcasts fora da ordem com o conteúdo e inclusive com
erros conceituais. Faltou revisão, conhecimento e também um descaso da própria SEEDUC
SEEDUCRJ em pensar que ao lançar as OEs os prof
professores
essores não teriam críticas ao material fornecido e
imposto.
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Buchweitz (2021) nomeia esse descaso das Secretarias de Educação com os
professores de desmonte da educação pública, ao terceirizar ou convocar aqueles que
executariam o que desejam o setor privado. Tais ações destroem o magistério público.
Sobre o material percebe
percebe-se: a substituição da docência pelo aplicativo,
aplicativo pois vem em
formato do que o estudante deve aprender
aprender,, inclusive com o número sequencial das aulas,
aulas
colocando o professor regente em um papel secundário, pois houve a orientação para não ir
além do que está nas OEs, logo é um papel de mediador, tutor do conhecimento. Há a
ausência
usência de conteúdos considerados importantes para o ensino de “Biociências”,
“Biociências” como: Reino
dos Seres vivos, botânica,, biomas brasileiros, entre outros. Mesmo sendo considerado uma
‘recuperação’; qual foi o peso para tomarem (quem elaborou as OEs) estas decisões de
seleção de conteúdos?? Quais foram os critérios de inclusão e exclusão dos conteúdos?
conteúdos Não há
respostas oficiais,, mas sabe
sabe-se que ninguém é neutro,, a BNCC é hegemônica e foi o currículo
seguido nas OEs (CASSIO; CATELLI
CATELLI-JR, 2019).
As avaliações dos estudantes foram em cima das OEs então, é mais uma restrição do
docente a estes conteúdos. No quadro 01, na última série há um deslize quando escrevem
“exercícios de fixação”, um termo bem tecnicista, como as OEs, de fato, são.
O ‘Applique-se’
se’ apresenta em seu currículo os conteúdos de Ciências e Biologia que
estão na BNCC, mas de forma muito superficial e não contempla conteúdos importantes para
as disciplinas mencionadas
mencionadas, mesmo quando se vê a série anterior. Portanto,
Portanto e respondendo o
questionamento deste estudo, os prof
professores
essores não tem autonomia diante das plataformas
digitais ofertadas pela SEEDUC
SEEDUC-RJ. Neste contexto a docência tornou-se
se tutoria.

4 Considerações Finais
O ensino e aprendizagem de Ciências e Biologia exige dos estudantes pensamento
crítico, tomadass de decisões, participação na sociedade, podendo ser uma futura profissão; por
outro lado exige dos professores formação, planejamento, liberdade de escolher seus critérios,
considerando as demandas locais de cada instituição de ensino
ensino,, atualizações por meio de
formações continuadas.. São disciplinas importantes para os hoje estudantes.
A pandemia da Covid
ovid-19 alterou as relações humanas por conta do distanciamento
social e a implementação do ensino remoto. Em 2020 com sua estreia de forma emergencial
emergencial,
muitas dúvidas surgiram, e, em 2021 com sua permanência as plataformas digitais viram neste
modelo de ensino o lucro. Ao mesmo tempo, reformas que estavam sendo impostas, foram
executadas sem o debate democrático, e sob a bandeira de ser emergencial...permanecem.
emergencial.
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Os professores foram subjugados como incompetentes, defasados, sem imaginação,
dificuldade de adaptação, entre outros sinônimos - demonizando-os,
os, mas sem a sociedade
debater sua formação, sua saúde (física e mental) seus dispositivos e mesmo a internet que
possuem.. Suas casas foram interpretadas como sala de aula, desrespeitando a privacidade (de
professores e estudantes).. Alvos de críticas, sem considerar seus contextos. Neste espaço as
TDICs, ganharam espaço e público e se mantém fortes no ensino remoto.
Embora com um discurso de ser um ensino mais democrático e emergencial com as
plataformas, na verdade é uma maneira de obrigar ao professor a apenas ensinar (mediar, tirar
dúvidas) e o estudante a aprender apenas o que está nas OEs, amarrando
amarrando-os em seu currículo.
É fato o prejuízo para os estudantes com mais de um ano sem frequentar a escola, que
não é apenas para aprender disciplinas, mas é um espaço de convívio social, de debates de
ideias, de aquisição de capital cultural, de pedir ajuda, de ali
alimentação,
mentação, entre outras
responsabilidades que a escola tem e que adquiriu com o tempo. Mas enquanto não ocorrer a
vacinação e a Covid-19
19 sob controle, é o modelo de ensino que se tem/terá, com aulas
síncronas e assíncronas, mas no Brasil com mais de 30
307 mil mortes (dados de 26 de março de
2021),, negligenciou a educação, os professores, o controle no aumento de preço abusivo de
tecnológicos, os estudantes, a violência a que estão expostos e ainda seu direito em ter um
conteúdo de acordo com seu contexto e demanda. Tal cenário pode aumentar desigualdades.
A OMS ainda não aconselha a abertura das escolas no Brasil,, pois embora já ocorra a
vacinação (março de 2021), ainda é incipiente
incipiente, e, em uma realidade com escolas públicas com
aproximadamente 40 estudantes em cada sala de aula, sendo que este número pode aumentar
diante da crise econômica que a pandemia determinou. O ‘‘pós-pandemia’
pandemia’ trará novos desafios
à escola, mas percebe-se
se com a pandemia a necessidade de conhecimentos científicos,
científicos seja
por meio da importância do uso de equipamentos de proteção individual (como a máscara), da
vacina, do distanciamento social, da higi
higiene,
ene, de não existir ‘tratamento precoce’. A ciência é
importante e se expressa com mais força diante de discursos negacionistas e notícias falsas
falsas. A
escola, o professor, o estudante
estudante,, as biociências, todos tem um papel fundamental na criação,
circulação, aquisição e aplicação de conhecimentos.
Com este estudo não há o requerimento de retorno às aulas presenciais, tradicionais,
comuns na escola pública, mas mudanças nas políticas públicas que beneficiem os professores
que estão no ensino remoto, como a possib
possibilidade
ilidade de recursos tecnológicos para atender os
estudantes, bem como o respeito pela comunidade local e suas necessidades, que o professor
conhece. E consideração pelos estudantes que estão excluídos do ensino remoto. Enfim, a
consulta à comunidade escola
escolar.
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Faltam políticas públicas educacionais para os estudantes da escola pública e nesta
falta, as plataformas digitais cresceram e ganharam espaço. Como requerer um espaço em um
possível retorno? E a SEEDUC
SEEDUC-RJ que não é investigada em seus atos e conteúdos
disponíveis aos estudantes. Com mais de mil escolas sob sua responsabilidade
responsabilidade, questiona-se
se os estudantes não mereciam um material mais bem elaborado e os professores não
deveriam ter sido consultados? Esta desordem é resultado de muitos erros, mas não é uma
tentativa inocente de acertar, é impor seu currículo, seu papel social e permanecer com a
exclusão.
Neste contexto aqui apresentado e analisado: os conteúdos de “Biociências” no
‘Applique-se’, vê-se
se a superficialidade e um retorno ao ensino tradicional acrítico, excludente
e tecnicista, com os professores mediando conteúdos que não foram elaborados por eles
eles. A
autonomia docente está em uma situação tênue. E fica como reflexão diante do apresentado
apresent
neste estudo: teremos (professores) voz, força e apoio em um possível contra
contra-ataque?

5 Referências
ADRIÃO, Theresa; DOMICIANO, Cassia A. Novas formas de privatização da gestão
educacional no Brasil: as corporações e o uso das plataformas digitais. Revista Retratos da
Escola.. Brasília. v. 14, n. 30, p. 679
679-687,
687, set./dez., 2020. Disponível em:
http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/1223/pdf
http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/1223/pdf.. Acesso em: 21 de mar. de
2021.
BITTENCOURT,, Renato N. Ensino Remoto e extenuação docente. Revista Espaço
Acadêmico.. v. 20, n. 227, p. 165
165-175, mar./abr., 2021. Disponível em:
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/57834
//periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/57834 Acesso em: 21
//periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/57834.
de mar. de 2021.
BORGES, Regina, M.R.; LIMA, Valderez, M.R. Tendências contemporâneas do ensino de
Biologia no Brasil. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias.
Ciencias v. 06, n. 01, p.165175, 2007. Disponível em:
http://reec.educacioneditora.net/volumenes/volumen6/ART10_Vol6_N1.pdf
http://reec.educacioneditora.net/volumenes/volumen6/ART10_Vol6_N1.pdf. Acesso em: 21
de mar. de 2021.
BRANCO, Emerson, P.; ADRIANO, Gisele; ZANATTA, Shalimar, C. Educação e TDIC:
contextos e desafios das aulas remotas durante a pandemia da COVID
COVID-19.
19. Debates em
Educação.. v. 12, número especial, p. 328
328-350, 2020. Disponível em:
https://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/view/10712/pdf
https://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/view/10712/pdf. Acesso em: 26
de mar. de 2021.

11

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
Acesso em: 21 de mar. de 2021.
______. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017
2017.. Novo Ensino Médio. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm
2018/2017/Lei/L13415.htm. Acesso em: 21
de mar. de 2021.
______. Base Nacional Comum Curricular
Curricular.. MEC: Brasília, 2018. 600p. Disponível
Di
em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf.
Acesso em: 21 de mar. de 2021.
BUCHWEITZ, Marlise. Um olhar para o professor no processo de ensino e aprendizagem
remoto. Olhar de Professor
Professor. v. 24, p.01-22,
22, 26 mar. 2021. Disponível em:
https://revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor/article/view/16185/209209214077
ttps://revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor/article/view/16185/209209214077
ttps://revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor/article/view/16185/209209214077.
Acesso em: 30 de mar. de 2021.
CÁSSIO, Fernando; CATELLI Jr. Roberto (Orgs.). Educação é a base? 23 educadores
discutem a BNCC.. 1ª ed. São Paulo: Ação Educativa, 2019, 318p.
DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José A.; PERNAMBUCO, Marta M. Ensino de
Ciências:
iências: fundamentos e métodos
métodos.. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2009, 366p.
DOURADO, Luiz, F.; SIQUEIRA, Romilson, M. Trabalho e formação de professores/as:
retrocessos e perdas em tempos de pandemia. Revista Retratos da Escola.
Escola Brasília. v. 14, n.
30, set./dez., p.842-857,
857, 2020. Disponível em:
http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/1211/pdf
http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/1211/pdf.. Acesso em: 26 de mar. de
2021.
KRASILCHIK, Myriam.; MARANDINO, Martha. Ensino de ciências e cidadania.
cidadania 2ª ed.
São Paulo: Moderna, 2007, 87p.
KRASILCHIK, Myriam. Prática de ensino de Biologia
Biologia.. 4ª ed. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2011, 200p.
SANTOS, LeidianyD.; ANGELO, José, A.C.; SILVA, Jemina, Q. Letramento científico na
perspectiva biológica: um estudo sobre práticas docente
docentess e educação cidadã. Revista
Electrónica de Enseñanza de lasCiencias
lasCiencias. v. 19, n. 02, p.474-496,
496, 2020. Disponível em:
http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen19/REEC_19_2_11_ex
http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen19/REEC_19_2_11_ex1707_341F.pdf
1707_341F.pdf. Acesso em:
21 de mar. de 2021.
SÜSSEKIND, Maria, L. A BNCC e o “novo” Ensino médio: reformas arrogantes, indolentes
e malévolas. Revista Retratos da Escola
Escola.. Brasília. v. 13, n. 25, jan./mai., p.91-107, 2019.
Disponível em: http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/980/pdf
http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/980/pdf. Acesso em:
21 de mar. de 2021.
12

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

A “FOFOFAUNA” É RETRATADA EM UMA COLEÇÃO DO PNLD DE
CIÊNCIAS ANOS FINAIS 2020?
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Resumo
Este estudo objetiva investigar uma coleção de livro didático aprovada pelo Programa
Nacional de Livro Didático na temática “fofofauna”. Percebe-se uma predileção ao ensino e
aprendizagem do “Zoocentrismo”, em especial da “fofofauna”, desconsiderando os demais
seres vivos no componente curricular Ciências. Questiona-se se de fato há a preferência dos
animais em consideração a outros seres vivos na etapa do sexto ao nono ano do ensino
fundamental na disciplina Ciências. Para isto o delineamento metodológico foi uma pesquisa
do tipo estudo de caso na coleção escolhida. A amostragem foram os conteúdos de Ciências
na coleção “Teláris”. Os resultados apontam que os livros didáticos seguem a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e que a “fofofauna” está presente. Sugestiona-se que para evitar
este ensino no “Zoocentrismo”, deve-se investir na formação continuada dos docentes.
Palavras-chave: Centralização curricular. Controle curricular pela BNCC. Educação pública.
Ensino de ciências. Livro didático.

1 Introdução
A “fofofauna” é um termo coloquial (vulgar) para expressar e engrandecer os
organismos do Reino Animal, em especial os mamíferos, como o mico-leão-dourado
(Leontopithecus rosalia), o cachorro (Canis lupus familiaris) e, algumas aves, como a araraazul (Anodorhynchus hyacinthinus), em detrimento aos artrópodes, anfíbios e répteis, por
exemplo. Na “fofofauna” estão os animais considerados pela população ‘fofinhos’,
‘carismáticos’, ‘midiáticos’, com poder para chamar a atenção da população - são os ‘animaisbandeira’ por atraírem a atenção das pessoas. “Fofofauna” não é um termo técnico-científico,
mas ocorre no processo de ensino e aprendizagem, mesmo que o professor não se dê conta.
A “fofofauna” também tem um mercado financeiro, com o comércio dos ‘pets’ (o
termo vem do inglês e significa animal de estimação), que inclui: cachorro, gato hamster,
coelho, furão, periquito, calopsita, entre outros. “De acordo com dados do IBGE, em 2013
1

existiam mais de 132 milhões de animais de estimação no país. Já um estudo mais recente, do
Instituto Pet Brasil, estimou a presença de 139,3 milhões de pets no país em 2018” 1. A
“fofofauna” está presente em muitos lares brasileiros.
Muitos mamíferos hoje encontrados no Brasil são espécies invasoras e bem-sucedidas,
que causam impactos sobre os ecossistemas e economias locais, como o coelho com forte
apelo por sua ‘fofice’ (PEREIRA; GARCIA; ORSI, 2019), principalmente como símbolo
comercial da ‘Páscoa’. Sendo que as espécies invasoras são um problema no ecossistema em
que estão.
Quando apresenta-se o termo “fofofauna”, interlocutores já reparam a ausência de
outros seres vivos, como fungos, plantas e insetos (já que mamíferos e aves são preferidos,
com ênfase nos mamíferos). Isto pode causar no processo de ensino e aprendizagem uma falta
de reconhecimento destes organismos como seres vivos pelos estudantes, talvez por um
distanciamento geográfico e afetivo das pessoas com os outros seres vivos. E o próprio
reconhecimento em vê-los e percebê-los como seres vivos.
Os mamíferos são os preferidos na “fofofauna” urbana, por serem os mais próximos
aos humanos, como os gatos e cachorros que são animais capazes de expressar emoções, tais
como alegria, amor, medo, raiva.
Na área da botânica, um campo de estudo da Biologia, existe o termo “Cegueira
botânica”, quando os indivíduos não percebem as plantas como seres vivos e não veem os
vegetais em uma paisagem, por exemplo, ou quando a veem, são elementos secundários em
um cenário, reduzidas a ‘plantas’. Os autores Salantino; Bruckeridge (2016) afirmam que a
botânica tem uma história que remonta à época de Lineu com sua classificação, mas passou à
condição de uma área do conhecimento descartável. E na sua escolarização tornou-se uma
“matéria escolar, árida, entediante e fora do contexto moderno” (SALANTINO;
BRUCKERIDGE, 2016, p. 177). O ensino da botânica apresenta uma abordagem mnemônica,
compartimentalizada e descontextualizada. E as plantas no dia a dia, são produtos do
supermercado, com uma função específica: a alimentação (HERSHEY, 1996).
Em oposição à “Cegueira botânica”, há o termo “Zoocentrismo” (HERSHEY, 1996)
com uma preferência em relação a mamíferos, maior capacidade dos indivíduos em nomear e
identificar os animais (cachorro, gato, vaca, galo, rato, papagaio) – as plantas, quando vistas,
são genericamente nomeadas de ‘plantas’ (raramente as classificam como: goiabeira,
mangueira, samambaia, musgos, coqueiro, ipê), percepção dos animais como indivíduos,
1

Disponível em: https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/em-crescimentoc-turismo-compets-vira-tendencia-no-brasil-e-gera-adaptacao-do-mercado. Acesso em: 27 de mar. de 2021.
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animais sendo mais valorizados por serem considerados mais belos e por compartilharem
características humanas (BALAS; MONSEN, 2014).
A predileção ao “Zoocentrismo” traz consequências para o ensino dos seres vivos,
ecossistemas, biocenose e a relação que nós, seres humanos temos com os demais seres vivos.
Os estudantes preferem estudar animais às plantas (BALAS; MONSEN, 2014), podendo ser
perigoso ao aceitarem como ‘normal’ o desenvolvimento da humanidade a custa de outros
seres vivos, como a aprovação da sociedade ao desmatamento. Os autores Azevedo et al.
(2020) discutem a permanência maior da ocorrência nos currículos e livros didáticos dos
animais em relação a outros seres vivos (AZEVEDO et al., 2020), portanto o “Zoocentrismo”.
Assim, com esse ensino no “Zoocentrismo”, e em especial na “fofofauna” faz com que
o ensino fique fragmentado e direcionado a um grupo de seres vivos. Professores e estudantes
podem nem se dar conta, mas há interesses nesse apagamento de outros seres vivos na
escolarização. E na tentativa de impedir isso, discussões tem se levantado como críticas a tais
escolhas, no currículo, no ensino, na “fofofauna”. O atual currículo escolar segue a Base
Nacional Comum Curricular - a BNCC (BRASIL, 2018) e é prematuro afirmar se a Base
engrandece a “fofofauna” sem uma análise criteriosa.
Diante deste cenário apresentado, este estudo objetiva investigar uma coleção de livro
didático de Ciências aprovada pelo Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD) em 2020
no quesito “fofofauna”, a fim de responder o seguinte questionamento: há de fato uma
predileção aos animais em detrimento a outros seres vivos no ensino de Ciências atualmente?

2 Metodologia
Trata-se de uma pesquisa estudo de caso em uma coleção de livros didáticos do
componente curricular ‘Ciências’ aprovada para uso na educação pública. O livro didático é
um recurso oficial e aprovado por avaliadores. A amostragem foram os conteúdos de Ciências
da coleção:“Teláris. Ensino Fundamental – anos finais. De Fernando Gewandsznajder e
Helena Pacca. Editora Ática” de 2018 (mas pertence ao PNLD 2020). Por ser a coleção que a
autora deste estudo possui fisicamente. Foi realizada a leitura flutuante para responder ao
problema do estudo.
A seguir a apresentação dos resultados e discussão.
3 Resultados e Discussão
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Considerando os mais de cinco mil municípios do Brasil, o único recurso
disponibilizado gratuitamente aos estudantes da escola pública é o livro didático. Portanto, o
PNLD é uma conquista para a escola pública e seus estudantes, pois é um recurso para a aula
com o qual os professores podem usar para mostrar figuras, exercícios, entre outros. Contudo,
deve-se evitar ser o currículo oficial do professor.
O livro didático ainda é concebido como manual único com o conceito que apresenta,
sem gerar discussões nos conteúdos. Mesmo com grandes defasagens em comparação com
outros recursos, como artigos científicos. Os livros didáticos deixam os professores em um
papel secundário e dominam o currículo (BONAFÉ; VALÊNCIA, 2013). No Brasil, não tem
sido diferente mesmo com os dispositivos tecnológicos.
Sobre os livros didáticos, doze coleções de Ciências para os anos finais (sexto ao nono
ano) foram aprovadas para o PNLD 2020 ensino fundamental, todas pertencem às editoras
sitiadas em São Paulo. No quadro 01 são apresentadas as coleções aprovadas para o
quadriênio (2020-2023). Os livros são apresentados em ordem alfabética, na segunda coluna
há o nome da coleção e seu ano de edição/avaliação e na terceira coluna, a editora.
Quadro 01. Coleções aprovadas de Ciências do PNLD 2020
Nome das coleções

Nº

01

02

03

04

05

06

07
08

Ano da edição

Editora e localização geográfica

Apoema Ciências

Editora do Brasil SA

2018

São Paulo

Arabibá Mais – Ciências

Editora Moderna

2018

São Paulo

Ciências Naturais – Aprendendo com o cotidiano

Editora Moderna

2018

São Paulo

Ciências Vida & Universo

Editora FTD SA

2018

São Paulo

Companhia das Ciências

Saraiva educação SA

2018

São Paulo

Convergências Ciências

Edições SM LTDA

2018

São Paulo

Geração Alpha Ciências

Edições SM LTDA

2018

São Paulo

Inovar Ciências da Natureza

Saraiva educação SA
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09

10

2018

São Paulo

Inspire Ciências

Editora FTD SA

2018

São Paulo

Observatório de Ciências

Editora Moderna

2018

São Paulo

Teláris Ciências
11

Editora Ática SA

2018
(coleção investigada)

12

São Paulo

Tempo de Ciências

Editora do Brasil SA

2018

São Paulo

Na região Sudeste do país, prevalece a Mata Atlântica e isto influencia na
apresentação dos conteúdos, além de muitas editoras trabalharem com banco de imagens, o
que dificulta a representação de biomas brasileiros, como a caatinga e os seres vivos. Embora
o PNLD seja de 2020, os livros didáticos foram confeccionados no ano de 2018 e terão uma
duração de quatro anos. Chama a atenção o espaço temporal entre a confecção e até o final de
sua utilização. Todos os livros didáticos já estão de acordo com a BNCC (BRASIL, 2018;
CÁSSIO; CATELLI Jr, 2019).
Sessa afirma que “no contexto das teorias que envolvem o ensino de ciências, o
documento da BNCC explicita o letramento científico, o ensino por investigação e a
abordagem CTSA [...] as questões que envolvem o desenvolvimento e a apropriação da
linguagem, sobretudo, científica” (SESSA, 2019, p. 244). A BNCC é a referência obrigatória
para as redes de ensino, em especial a educação pública, e os livros didáticos a
acompanharam.
A respeito da elaboração do currículo de Ciências, o documento da BNCC organiza
as aprendizagens essenciais da área de Ciências da Natureza em três unidades
temáticas, a saber: Matéria e Energia; Vida e Evolução; e Terra e Universo.
Cada uma dessas unidades contém objetos de conhecimento específicos para cada
segmento do ensino fundamental (do 1º ao 9º ano), que serão trabalhados junto aos
estudantes para que desenvolvam habilidades específicas referentes a cada objeto de
conhecimento. Trata-se, pois, de uma organização curricular em que os objetos de
conhecimento são os recursos pelos quais os professores trabalharão o
desenvolvimento das habilidades dos estudantes (SESSA, 2019, p. 247 – grifo da
autora).

Com a implementação da BNCC como política de controle curricular, os professores,
o ensino e os recursos disponibilizados, como os livros didáticos do PNLD, não podem se
esquivar do que preconiza e afirma a Base, em especial na educação pública. Assim, parte-se
para a investigação da coleção.
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A coleção de Ciências investigada foi: “Teláris – Ensino Fundamental – anos finais”,
com quatro livros, cada um para ser usado em um ano de escolaridade do ensino fundamental
anos finais (do sexto ao nono ano). As apresentações dos livros vão seguir em quadros, onde a
primeira coluna é o capítulo, com seu número e nome. A segunda coluna se aborda a
“fofofauna”, ou os humanos e, a terceira coluna as imagens dos seres vivos visualizados nos
livros (englobando todos os Reinos de Seres Vivos). A partir disto segue a exposição dos
quatro livros.
No quadro 02 apresenta-se a investigação da “fofofauna” no livro do sexto ano.
Quadro 02. “Fofofauna” no livro do sexto ano
Capítulo
3 – Hidrosfera: água no planeta
Terra

“Fofofauna”?
Sim

Imagens
A foto de início do capítulo são pinguins-de-adélia.
Na subseção “Biosfera”. Fotos com muriqui, gatos,

4 – A atmosfera e a biosfera

Sim

onça-pintada, capivara, borboleta, teia alimentar,
humanos.

7 – Os níveis de organização dos
seres vivos
8 – O sistema nervoso
9 – Integração do organismo com o
ambiente
10 – Interação entre os sistemas
muscular, ósseo e nervoso

Sim

Humanos, gato, macaco. Sistemas do corpo humano.

Não

Há apenas o sistema nervoso dos humanos.

Sim

Humanos, suricatos, mosca.

Sim

Humanos, gafanhoto, cigarra, aves, besouro.

Livro com 13 capítulos, destes, cinco tem a presença da “fofofauna” e de exemplos
com o corpo humano fragmentado, em pedaços. Dos 13 capítulos, cinco são sobre a unidade
temática Vida e Evolução. A seguir o sétimo ano.
No quadro 03 apresenta-se a investigação da “fofofauna” no livro do sétimo ano.
Quadro 03. “Fofofauna” no livro do sétimo ano
Capítulo
2 - A composição da atmosfera e
suas alterações

“Fofofauna”?
Sim

Descrição
Por meio de uma imagem do urso polar na abertura
do capítulo. Peixe, cavalo, vaca, coelho.
Cutia, perereca, cachorro, gato, onça-pintada, gato
selvagem. Reino Animalia com a imagem de cada

3 – Ecossistemas terrestres

Sim

representada do filo. A classificação de Lineu é com
felinos. Biomas brasileiros e sua fauna e flora.
Biomas estrangeiros (tundra, taiga e floresta
temperada) e sua fauna e flora.
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5 – Condições de saúde

Não

6 – Doenças transmissíveis

Sim

7 – Máquinas simples

Não

Humanos.

8 – O calor e suas aplicações

Sim

Humanos, papagaio.

10 – Tecnologias e novos materiais

Não

Humanos.

Humanos.
Humanos, cavalo, mosquito, gato, cachorro, capivara,
besouro, porco, caramujo.

Livro com 10 capítulos e a apresentação dos Reinos dos Seres Vivos e suas relações
ecológicas no ecossistema. Com a presença de muitos seres vivos, mas prevalecem os
humanos. Dos 10 capítulos, quatro são Vida e Evolução. A seguir o oitavo ano.
Quadro 04. “Fofofauna” no livro do oitavo ano
Capítulo

“Fofofauna”?

Descrição
Sagui, bactérias, fungo, planária, hidra, batata,

1 – Tipos de reprodução

Sim

cachorro, cervos, pavão, albatroz, anfíbios, coral,
besouros, tartarugas, aves, vaca, borboleta, musgos,
samambaia, pinheiro, planta com flor, minhocas.

4 – Doenças sexualmente
transmissíveis

6 – O tempo e o clima

Organismos que causam as Infecções sexualmente
Não

transmissíveis aos humanos, como: vírus, bactérias e
fungos.

Não

Vegetação com visão utilitarista: o plantio para
alimentação.

Livro com nove capítulos, sendo quatro sobre Vida e evolução. Livro com ênfase nos
humanos e na tecnologia que produzem e como podem usufruir em benefício próprio. A
seguir o nono ano.
Quadro 05. “Fofofauna” no livro do nono ano
Capítulo
1 – Transmissão das características
hereditárias
2 – A genética depois de Mendel
3 – As primeiras ideias
evolucionistas
4 – Evolução: da origem da vida às
espécies atuais
5 – Biodiversidade e
sustentabilidade

“Fofofauna”?

Descrição

Sim

Humanos, ervilhas, porquinho-da-índia.

Não

Moscas, humanos, couve, algodão, ovelha, vaca.
Borboleta, anfíbio, minhoca, humanos, caracol,

Sim

tamanduá, tatu, preguiça, ave, tartaruga, iguana,
cacto, mostarda-selvagem, coruja.

Sim

Sim

Ligre, Mosca, insetos, esquilos, jumento, égua, mula,
chacal, coiote, lobo, cachorro, humanos, chimpanzés.
Vegetais, humanos, leão-marinho, castanha-do-pará,
uva.
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Livro com 12 capítulos, sendo quatro sobre Vida e evolução. Livro com conteúdos
divididos em vários tópicos.
Nos quatro livros da coleção há a presença de figuras humanas. Há uma maior ênfase
ao que seria a “fofofauna” no livro do sétimo ano2, mas nenhum se esquiva de apresentá-los e
é possível identificar uma abordagem utilitarista aos seres vivos, impondo aos humanos um
protagonismo.
Sabe-se que o componente curricular “Ciências” é uma disciplina de síntese, com
algumas áreas bem marcadas, como: a Biologia, a Física, a Geografia, a Geologia e a
Química. Tradicionalmente e nos próprios currículos dos cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas, o estudo dos seres vivos é objeto de estudo da área Ciências Biológicas3, ou
Biologia. No ensino fundamental anos finais, Ciências agrega outras áreas e o reino dos seres
vivos precisa disputar lugar entre os inúmeros conteúdos que são apresentados, entre estes
ganha espaço a “fofofauna”.
Há ênfase à “fofofauna”, inclusive nos exemplos, pode ser um artifício dos autores
para tornar o ensino mais próximo dos estudantes. Ou também podem ter selecionado de
propósito as imagens. A reflexão fica em aberto.
Se não for observado esta crítica na ênfase à “fofofauna” é provável que o ensino dos
seres vivos se reduza ao que está no livro e a “Cegueira botânica” de fato ocorra de forma não
intencional pelo docente, mas este pode ser manipulado a ter esta inclinação pela “fofofauna”,
e ao “Zoocentrismo”.
Bonafé; Rodriguez (2013) discutem o papel ainda hegemônico do livro didático. Para
os autores “o livro didático foi pensado como o dispositivo escolar que concretiza o texto para
a sua reprodução” (BONAFÉ; RODRIGUEZ, 2013, p. 209). A seleção dos conteúdos pelos
autores dos livros didáticos também seguem as políticas dos grupos hegemônicos, no Brasil,
atualmente é a BNCC (CÁSSIO; CATELLI-JR, 2019). Assim, conforme os autores discutem
a pouca amostragem dos demais seres vivos, é o resultado de escolhas conscientes de quem
selecionou a abordagem dos conteúdos para os estudantes. O livro didático, mesmo com os

2

Para o leitor acompanhar o mencionado, há o Guia do Livro Didático, em especial no Anexo 01, há a
apresentação da obra “Teláris”.
3
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – matriz curricular da UFRJ. Disponível em:
https://siga.ufrj.br/sira/temas/zire/frameConsultas.jsp?mainPage=/repositorio-curriculo/0E2733C7-92A4-F79C14A6-14B5AAFEAD23.html. Acesso em: 26 de mar. de 2021. E a matriz curricular do IF Goiano – Campus
Ceres.
Disponível
em:
https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/CER/Doc_cursos/Superior/Ciencias_Biologicas/Biologia_Matriz_201
7.pdf. Acesso em: 26 de mar. de 2021. As duas matrizes curriculares demonstram o estudo dos seres vivos na
formação inicial do futuro professor.
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recursos tecnológicos, ainda é o principal recurso de instrução e os professores tem uma
dependência das coleções (BONAFÉ; RODRIGUEZ, 2013).
Com a BNCC vê que os livros didáticos tem pouca diversidade entre si (as doze
coleções), pois para serem aprovados tiveram que provar que seguiam a BNCC, desta forma
os professores ficam confinados a estes conteúdos, até pela questão das avaliações. Nesse
ínterim a “fofofauna”, cresce por estar presente nos livros didáticos que os estudantes tem
acesso, por estar presente nas mídias sociais, por serem atrativos aos humanos, até porque
expressam emoções como os humanos.
Em contrapartida, os demais organismos que não estão atualmente na “fofofauna”, são
abnegados. Entende-se que quem faz a “fofofauna” é o apelo das mídias, do comércio e de
órgãos que os institui como sendo mais importantes que os demais e o livro didático colabora
para esta ‘cegueira’ aos demais seres vivos.
A “Cegueira botânica” infelizmente se faz presente e isto pode vir a impactar quando
os indivíduos hoje estudantes forem adultos. Na BNCC a parte do estudo das plantas é
negligenciada, pois é superficial. Os organismos são apresentados na coleção, com cunho
utilitaristas ou causadores de algum estrago (doenças). Assim, responde-se a pergunta deste
estudo, a “fofofauna” apresenta-se como mais importante no ensino de Ciências, ao menos
sua apresentação é maior na coleção vista.

4 Considerações Finais
O componente curricular “Ciências” é uma disciplina de síntese, que reúne conteúdos
das áreas Biologia, Geografia, Física e Química, pelo menos. A “fofofauna” é um conteúdo da
área das Ciências Biológicas (Biologia). Embora a disciplina “Ciências” tenha vários
conteúdos para serem apresentados e apreendidos pelos estudantes, ela também dispõem de
uma carga horária maior no segundo segmento do ensino fundamental, por isto não justifica
seu apagamento dos seres vivos nas aulas.
O docente poderá dar maior ou menor ênfase ao estudo da “fofofauna” mediante a
vários conflitos, entre eles: avaliações, avaliações externas, avaliações unificadas, formação
inicial, formação continuada, se é um professor iniciante ou se é um professor com
experiência. Possibilidades de ter aula de campo, de explorar outras paisagens, de sua
experiência pessoal, entre outros. São muitas as variáveis para afirmar que há apenas o ensino
dos mamíferos e das aves. Há de outros, mas dependem também das questões que os
estudantes trazem. “Fofofauna” existe no currículo de Ciências, mas não é apenas este o
conhecimento apresentado.
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A coleção do livro investigado traz propostas na tentativa de contextualizar o ensino
de Ciências, bem como atualizar os estudantes sobre diversos conteúdos, como a presença de
“boxes” que intencionam a despertar a curiosidade dos estudantes, mas, como os demais
livros didáticos, há o livro do professor e neste, há as orientações didáticas, ou seja, como o
professor deve agir diante do conhecimento apresentado no livro. Serão as orientações
didáticas a formação docente sobre a BNCC? Ao que tudo indica, sim.
Uma lacuna que existe é a formação continuada, que precisa ser sem ônus e sem
penalização para o docente. Por meio dela acredita-se que haja mais autonomia docente para
ensinar de acordo com as demandas locais e não as uniformizadas que estão presentes na
BNCC. Chama a atenção para os mestrados profissionais o de ensino de Ciências e o de
ensino de Biologia.
Questiona-se se os professores tiveram formação sobre a BNCC? Um ponto de
inflexão na educação. A BNCC conseguiu mexer com a formação inicial docente (com a
BNC-Formação nº 02/20194) e com o currículo escolar, a tal ponto de ser ela a observada
quando se quer analisar currículo na escola. Todos os livros didáticos a seguem. Se não a
seguissem, não teriam sido aprovadas e a “fofofauna” está presente.
Este cenário é mudado com o investimento do docente em formação continuada que o
preparará para ‘enxergar’ o não visto: os seres vivos, os estudantes, suas demandas e suas
carências, independentes do currículo formatado da BNCC.
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Resumo
O desafio atual de engajar
engajar-se nessa nova realidade educacional,
educacional a qual trouxe o
isolamento social ocasionado pela Covid-19,, imprimindo aos docentes, ressignificar suas
práticas por meio de metodologias ativas, para o desenvolvimento de competências e
habilidades com o uso das tecnologias digitais, multile
multiletramentos,
tramentos, aulas remotas, a fim de
suprir os desafios da nova cultura digital emergente. O objetivo desse trabalho sucedia a
importância do uso das metodologias ativas na prática pedagógica. A metodologia utilizada
foi a pesquisa descritiva. Após os estudo
estudoss realizados e as atividades executadas,
executad pode-se
constatar a eficácia das metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem para
atender as necessidades das crianças no ensino atual.
Palavras chave: prática pedagógica. metodologias ativas.professor
1. Introdução
A configuração da sociedade atual
atual, devido ao período Pandêmico ocasionado pela
Covid-19, fez com que um número expressivo de instituições tivesse
tivessem suas atividades
presenciais suspensas, representa
representando novos desafios interpostos à educação, exigindo
novas posturas e práticas docentes
docentes, conforme Palú e Petry (2021)
Se contrapondo a todos os malefícios que o vírus trouxe a todos os lugares, nós como
profissionais da educação, atingidos também pelo isolamento social, ressignificamos nosso
1

papel de agentes
ntes transformadores da sociedade, e buscamos levar aos nossos alunos e
familiares conhecimentos não só pedagógicos, mas imbuídos de ações de altruísmo e
solidariedade.
Como educadore
educadores de uma escola pública estadual e pesquisadora que somos,
percebemos que a necessidade suscita a criatividade, e que além do como ensinar é
necessário repensar o que ensinar em meio as intercorrências advindas da
d pandemia que
ocasionou severas transformações no seio familiar, no que tange o processo educacional
educacional.
A partir dess
dessa perspectiva era preciso repensar nossa prática pedagógica e
buscar aquelas que viessem de encontro ao momento em que estamos vivenciando, por isso
ao iniciar o trabalho com aulas remotas, foi necessário reestruturar o trabalho pedagógico
num lócus em que o sentido da vida e da família e como seria para aquelas famílias,
ensinar suas crianças conteúdos escolares, ou seja, ver seus lares se transformando em
homeschooling, sem ao menos terem sido consultados se queriam tal obrigação.
Como redesenhado anter
anteriormente,
iormente, os autores desta pesquisa, usaram de sua
experiência para tecer uma discussão acerca das potencialidades que permeiam a educação
nesse momento de anseios e inquietações,

inserindo em nossas práticas diárias as

metodologias ativas para viabilizar um processo de ensino e aprendizagem eficaz.
No primeiro momento bus
buscamos fazer uma acolhida, por meio de uma webconferência com os pais, para compreender suas angústias, anseios e perspectivas em
relação a essa nova realidade
ealidade educacional, que estava posta dentro de seus lares
inesperadamente. Ao acolher os pais, a sensação que presenci
presenciamos virtualmente era de
incertezas, dúvidas e muito medo em relação ao que estava porvir.
O olhar daqueles pais naquela primeira web conferência era um pedido de escuta,
atenção,, socorro. Seria banalizar o momento em que estamos vivendo, se dissesse que
também não tivemos medo
medos, incertezas e insegurança. Mesmo sabendo, que as crianças
aprendem além dos muros da escola, como ressalta Holt
olt (2006, p.63), “as crianças
aprendem a partir de qualquer coisa e tudo o que vêem”.. Elas aprendem onde quer que
estejam, e não apenas em lugares especiais e sistematizados para aprendizagem. No
entanto, sabemos que o ensino domiciliar é bastante problem
problematizado,
atizado, tanto pela falta de
socialização da criança, como pela falta de formação de alguns pais e também pelo
descrédito das próprias crianças em relação ao que os pais ensinam, uma vez que para elas
a única maneira correta de ensinar é a do(a) professor (a).
A partir da tessitura dessas conversas, dos medos e anseios que esses pais
2

demonstraram foi possível iniciar o nosso trabalho e inserir as metodologias ativas em
nossa prática pedagógica tendo a premissa de que as atividades permeadas pela resolução
de problemas, sala de aula invertida, a gamificação, pedagogia de projetos que viesse de
encontro às especificidades dos alunos e atendesse as expectativas da família, sendo um
processo integrativo e dinâmico que pudesse atender as demandas emergentes, advindas da
prática social.
2. Metodologia
Segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas têm como finalidade principal a
descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento
de relações entre variáveis. De cunho qualitativo, a pesquisa não tem como objetivo
ob
obter
nenhuma representatividade numérica. Ela visa aprofundar a compreensão sobre a temática
pesquisada dentro do espaço escolar e perante o grupo social de professores que atuam na
escola regular com alunos expostos as aulas remotas,, bem como os saberes
s
teóricos e
práticos fundamentais para o trabalho com a interdisciplinaridade, textos multimodais,
mídias digitais e múltiplas linguagens
linguagens.
3. Resultados e Discussão
A partir de então, as metodologias ativas foram inseridas no planejamento e execução ddas
aulas remotas. A discussão, análise, problematização foram basilares na construção do
conhecimento de nossos alunos. As atividades pedagógicas foram subsidiadas por desafios
lúdicos, oficinas pedagógicas
pedagógicas, situações reais e problematizadoras, adaptação curricular e
variação das ferramentas avaliativas, durante as aulas, e a suscitar em nossos alunos o
desejo pela aprendizagem, mas também levar um pouco de encantamento, mistério e
diversão confortando e despertando o imaginário dos alunos e de seus famili
familiares.
4. Considerações Finais
Finalizamos esse relato, na certeza que como Seres Humanos que somos não
somos sempre os mesmos, somos mutáveis nas nossas relações e mudamos conforme as
experiências e transformações que vivenciamos, somos incompletos e inco
inconclusos e é
nessa incompletude que buscamos na relação com os outros nos constituirmos como seres
humanos melhores e repletos de novas experiências, mesmo que essas experiências sejam
virtuais, remotas e de urgência, afinal como diria Foucault (2005,p.20) “não me pergunte
3

quem sou, e não me diga para permanecer o mesmo”. Neste viés, este artigo intentou-se
intentou em
compartilhar, além das experiências dos autores, algumas estratégias exitosas que
facilitaram o processo de ensino e aprendizagem em tempos pandêmicos.
s.
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Resumo
O desafio atual de engajar-se nessa nova realidade
educacional, a qual trouxe o isolamento social ocasionado
pela Covid-19, imprimindo aos docentes, ressignificar
suas práticas por meio de metodologias ativas, para o
desenvolvimento de competências e habilidades com o uso
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das tecnologias digitais, multiletramentos, aulas remotas, a
fim de suprir os desafios da nova cultura digital
emergente. O objetivo desse trabalho sucedia a
importância do uso das metodologias ativas na prática
pedagógica. A metodologia utilizada foi a pesquisa
descritiva. Após os estudos realizados e as atividades
executadas, pode-se constatar a eficácia das metodologias
ativas no processo de ensino e aprendizagem para atender
as necessidades das crianças no ensino atual.
Palavras chave: prática pedagógica-metodologias ativasprofessor
Introdução
A configuração da sociedade atual, pós período
Pandêmico ocasionado pela Covid-19, segundo Palú e
Schutz (2020) fez com que um número expressivo de
instituições

tivessem

suas

atividades

presenciais

suspensas, representandonovos desafios interpostos à
educação, exigindo novas posturas e práticas docentes.
Se contrapondo a todos os malefícios que o vírus trouxe a
todos os lugares, nós como profissionais da educação,
atingidos também pelo isolamento social, ressignificamos
nosso papel de agentes transformadores da sociedade, e
buscamos

levar

aos

nossos

alunos

e

familiares

conhecimentos não só pedagógicos, mas imbuídos de
ações de altruísmo e solidariedade.

Como educadoras de uma escola pública estadual e
pesquisadora que somos, percebemos que a necessidade
suscita a criatividade, e que além do como ensinar é
necessário

repensar

o

que

ensinar

em

meio

as

intercorrências advindas da pandemia que ocasionou
severas transformações no seio familiar, no que tange o
processo educacional.
A partir dessa perspectiva era preciso
repensar nossa prática pedagógica e buscar aquelas que
viessem de encontro ao momento em que estamos
vivenciando, por isso ao iniciar o trabalho com aulas
remotas, foi necessário reestruturar o trabalho pedagógico
num lócus em que o sentido da vida e da família e como
seria para aquelas famílias , ensinar suas crianças
conteúdos

escolares,

ou

seja,

ver

seus

lares

se

transformando em homeschooling, sem ao menos terem
sido consultados se queriam tal obrigação.
Como

redesenhado

anteriormente,

os

autores desta pesquisa, usaram de sua experiência para
tecer uma discussão acerca das potencialidades que
permeiam a educação nesse momento de anseios e
inquietações, inserindo em nossas práticas diárias as

metodologias ativas para viabilizar um processo de ensino
e aprendizagem eficaz.
No primeiro momento buscamos fazer uma
acolhida, por meio de umaweb-conferência com os pais,
para compreender suas angústias, anseios e perspectivas
em relação a essa nova realidade educacional, que estava
posta dentro de seus lares inesperadamente. Ao acolher os
pais, a sensação que presenciamos virtualmente era de
incertezas, dúvidas e muito medo em relação ao que estava
porvir. O olhar daqueles pais naquela primeira web
conferência, era um pedido de escuta, atenção, socorro.
Seria banalizar o momento em que estamos vivendo, se
dissesse que também não tivemos medos, incertezas e
insegurança.

Mesmo sabendo, que as crianças

aprendem além dos muros da escola, como ressalta Holt
(2006, p.63), “as crianças aprendem a partir de qualquer
coisa e tudo o que veem”. Elas aprendem onde quer que
estejam,

e

não

apenas

em

lugares

especiais

e

sistematizados para aprendizagem. No entanto, sabemos
que o ensino domiciliar é bastante problematizado, tanto
pela falta de socialização da criança, como pela falta de
formação de alguns pais e também pelo descrédito das
próprias crianças em relação ao que os pais ensinam, uma

vez que para elas a única maneira correta de ensinar é a
do(a) professor (a).
A partir da tessitura dessas conversas, dos
medos e anseios que esses pais demonstraram foi possível
iniciar o nosso trabalho e inserir as metodologias ativas
em nossa prática pedagógica tendo a premissa de que as
atividades permeadas pela resolução de problemas, sala de
aula invertida, a gamificação, pedagogia de projetos que
viesse de encontro às especificidades dos alunos e
atendesse as expectativas da família, sendo um processo
integrativo e dinâmico que pudesse atender as demandas
emergentes, advindas da prática social.
Metodologia
Segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas têm
como finalidade principal a descrição das características
de

determinada

população

ou

fenômeno,

ou

o

estabelecimento de relações entre variáveis.
De cunho qualitativo, a pesquisa não tem como
objetivo obter nenhuma representatividade numérica. Ela
visa aprofundar a compreensão sobre a

temática

pesquisada dentro do espaço escolar e perante o grupo
social de professores que atuam na escola regular com
alunos expostos as aulas remotas, bem como os saberes

teóricos e práticos fundamentais para o trabalho com a
interdisciplinaridade, textos multimodais, mídias digitais e
múltiplas linguagens.
Resultados e Discussão
A partir de então, as metodologias ativas foram inseridas
no planejamento e execução das aulas remotas. A
discussão, análise, problematização foram basilares na
construção do conhecimento de nossos alunos. As
atividades pedagógicas foram subsidiadas por desafios
lúdicos,

oficinas

pedagógicas,

situações

reais

e

problematizadoras, adaptação curricular e variação das
ferramentas avaliativas, durante as aulas, e a suscitar em
nossos alunos o desejo pela aprendizagem, mas também
levar um pouco de encantamento, mistério e diversão
confortando e despertando o imaginário dos alunos e de
seus familiares.
Considerações Finais
Finalizamos esse relato, na certeza que
como Seres Humanos que somos, não somos sempre os
mesmos, somos mutáveis nas nossas relações e mudamos
conforme

as

experiências

e

transformações

que

vivenciamos, somos incompletos e inconclusos e é nessa
incompletude que buscamos na relação com os outros nos

constituirmos como seres humanos melhores e repletos de
novas experiências, mesmo que essas experiências sejam
virtuais, remotas e de urgência, afinal como diria Foucault
(2005,p.20) “não me pergunte quem sou, e não me diga
para permanecer o mesmo”. Neste viés, este artigo
intentou-se em compartilhar, além das experiências dos
autores, algumas estratégias exitosas que facilitaram o
processo

de

ensino

e

aprendizagem

em

tempos

pandêmicos.
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Resumo:
Observa-se que jovens e adolescentes sentem dificuldades de encontrar o equilíbrio entre as
relações interpessoais e individuais levando-os a não aceitação de si como membros de
determinado grupo por sentirem-se diferentes, buscando essa aceitação realizou-se o projeto
de ensino Valentine’s Day: o amor próprio me fortalece, um projeto interdisciplinar e que
buscou relacionar conteúdo científico com a discussão sobre a importância de se ver como
um indivíduo dotado de qualidades. O presente trabalho tem como objetivo relatar as
contribuições da aula contextualizada “Química do cabelo” no desenvolvimento do projeto
Valentine’s Day: o amor próprio me fortalece. Esta parte de uma pesquisa qualitativa, tendo
a observação e os questionários como instrumentos de coleta de dados. A aula contextualiza
“Química do cabelo” buscou relacionar aspectos dos padrões de beleza dos cabelos impostos
pela sociedade com os conceitos químicos de substância pura e mistura. Dessa forma, foi
possível observar através das discussões ocorridas durante a aula que os alunos puderam
desenvolver a autoestima, cumprindo assim com o objetivo do projeto de ensino e ainda se
apropriaram do conhecimento científico.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Contextualização. Química. Autoestima.
1 Introdução
Tem sido recorrente, nas notícias veiculadas pela mídia e em nossa própria
convivência social, testemunharmos casos de jovens e adolescentes que têm dificuldades de
inserir-se em grupos e relacionar-se com os demais colegas. Várias são as razões desse
comportamento. Uma delas pode estar relacionada a autoestima.
Guenter (1997) comenta que a autoestima é definida por dois fatores: pelos
relacionamentos que o indivíduo constrói desde a infância até a fase adulta e pela percepção
que ele tem de si mesmo, ou seja, pelo quanto ele admira a si próprio. Nota-se que jovens e
adolescentes sentem dificuldades de encontrar o equilíbrio entre as relações interpessoais e
1

individuais, levando-os a não aceitação de si como membros de determinado grupo por
sentirem-se diferentes, fato que pode, inclusive, interferir no rendimento escolar. São
frequentes os casos de alunos com dificuldades em relacionar-se com os colegas de sala,
talvez por não conseguirem estabelecer uma relação de confiança e amizade com os demais
ou por considerarem-se inferior aos demais em algum aspecto ou, ainda, por fatores de ordem
física ou intelectual.
Com o objetivo de resgatar a autoestima da comunidade escolar, especialmente
discentes em situação de fragilidade emocional, realizou-se o projeto interdisciplinar de
ensino denominado Valentine’s Day: o amor próprio me fortalece, que contemplou as
disciplinas de português, inglês, espanhol, história, geografia, matemática e química, que
relacionaram conteúdo científico com a discussão sobre a importância de se ver como um
indivíduo dotado de qualidades e que estas, independentemente do grupo em que ele está
inserido, o tornam único, especial e valoroso para a sociedade.
De acordo com Mittitier e Lourençon (2017) a interdisciplinaridade é um fator de
extrema importância para superar a fragmentação dos conteúdos e dos currículos não só na
escola, mas no entendimento do conhecimento como um todo. Os autores ainda citam que
tal temática tem sido estudada por diferentes expoentes. Este trabalho tem aporte nos estudos
de Fazenda (1979), que aponta a interdisciplinaridade como articuladora no processo de
ensino aprendizagem na medida em que se produz como ação conjunta, de atitude em sala
de aula; nos apontamentos de Morin (2005), entendendo-a como modo de pensar; e de
Japiassu (1976), que a coloca como eixo fundamental na organização curricular.
O projeto permitiu ainda a contextualização do conteúdo, segundo Vidal e Melo
(2013), ensinar com contextualização não é citar exemplos de eventos no cotidiano, mas sim
vincular esses eventos ao conhecimento científico de forma a facilitar a aprendizagem e
atrair o aprendiz às reflexões sobre o assunto em debate. Também consiste em criar uma
atmosfera de discussão em sala, dando significância ao papel do aluno, de que ele é capaz
de pensar, de formular teorias e de se sentir bem na escola e fora dela. É incentivar o aluno
a se tornar importante, fazendo com que surja dentro dele interesse pelo conhecimento
(ADAMS et al, 2020).
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo relatar as contribuições da aula
contextualizada “Química do cabelo” no desenvolvimento do projeto Valentine’s Day: o
amor próprio me fortalece.

2

2 Metodologia
Pensando na relação do objeto de estudo, esta pesquisa associa o relato de
experiência com a pesquisa qualitativa, com o intuito de melhor compreender os resultados
construídos. Martins (2004) afirma que a pesquisa qualitativa é importante porque permite
coletar evidências a respeito do tema abordado de maneira criadora e intuitiva, visto que há
uma proximidade entre pesquisador e pesquisado, possibilitando a compreensão de crenças,
tradições, em um máximo entrelaçar com o objeto em estudo.
Para a construção dos dados, fez-se uso da observação participantes, que segundo
May (2001) está se pauta no processo no qual um investigador estabelece um relacionamento
multilateral e de prazo relativamente longo com uma associação humana na sua situação
natural, com o propósito de desenvolver um entendimento científico daquele grupo. E de
questionários aplicados antes e após a realização da aula “Química do Cabelo”. Para Gil
(1999, p. 128), os questionários são uma técnica de investigação que, por meio de um número
mais ou menos elevado de questões escritas, visa “o conhecimento de opiniões, crenças,
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.”.
Destacamos que a aula “Química do Cabelo”, buscou contextualizar a temática dos
padrões sociais do cabelo com o conteúdo científico de substâncias puras e misturas. Essa,
foi ministrada a 5 turmas do 1 ano do Ensino Médio Integrado com o Técnico em Alimentos,
Agropecuária e Informática, contemplado cerca de 120 alunos.

3 Resultados e Discussão
Preocupados com o aumento do índice de adolescentes e jovens que olham para si
com menosprezo, permitindo que a autoimagem negativa retire-lhes a vontade de contribuir
positivamente com a sociedade, a segunda edição do Projeto Valentine’s Day terá como tema
“o amor próprio nos fortalece”, tendo como meta principal reforçar que, independentemente
do que a sociedade coloque como padrão de sucesso (seja relacionado a padrões físicos ou
intelectuais), todos temos talentos que devem ser valorizados, principalmente por nós
mesmos. Assim, nos sentiremos fortalecidos para lidar com situações de conflito (como o
bullying) e auxiliar os que carecem de atenção e afeto.
Destaca-se que este foi um projeto interdisciplinar que envolveu as disciplinas de
português, inglês, espanhol, história, geografia, matemática e química. Na disciplina de
Química na turma do 1 ano do Ensino Médio Integrado com o técnico em Alimentos,
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Agropecuária e Informática, desenvolveu-se a aula contextualizada “Química do Cabelo”,
foi iniciada com o filme “Felicidade por um fio” e com uma roda de conversa onde discutiuse com os alunos o enredo do filme e ainda estes foram questionados se gostam ou não dos
seus cabelos e porque, bem como sobre o que é beleza para eles e para a sociedade, de forma
a chegar à discussão sobre os padrões de beleza impostos pela sociedade.
Em seguida, discutiu-se com os alunos as mudanças que os cabelos sofreram ao longo
do tempo e a estrutura química dos cabelos, as proteínas, aminoácidos (queratina), e ainda o
porque dos cabelos serem cacheados ou lisos. Apresentou-se aos alunos a importância do
cabelo para o homem e as diferenças dos cabelos nas diferentes etnias, a estrutura interna do
cabelo, a melanina que da cor aos cabelos e sobre a higienização dos mesmos, momento em
que se discutiu com os alunos o conceito químico de substâncias simples e composta, bem
como de Substância puras e misturas (misturas homogênea e heterogênea, eutética e
azeotrópica, etc.) e por fim, sobre os produtos utilizados para coloração e alisamento dos
cabelos e para finalizar discutiu-se com os alunos sobre a necessidade deles valorizarem o
seu cabelo, o seu corpo, buscando superar os padrões que são impostos pela sociedade.
De forma geral, observou-se que a aula “Química do Cabelo”, contribuiu muito com
o desenvolvimento do projeto Valentine’s Day: o amor próprio me fortalece, pois além de
permitir aos alunos a apropriação do conhecimento científico, foi um momento em que estes
tiveram um momento em que eles puderam discutir sobre os padrões de beleza impostos pela
sociedade e este os afeta e afeta as relações deles com as outras pessoas, foi ainda um
momento de relatos do preconceito vividos por vários deles por não estarem dentro desses
padrões, então a aula permitiu que os alunos refletissem e começassem a mudar o seu olhar
para a beleza do outro e dele mesmo.
Então destacamos que foi um momento de mudança de atitudes dos alunos, que é
ressaltado pelos excertos a seguir:
Minha concepção de padrão de beleza era igual ao de todos, depois da aula ele
passou a ser diferente.
Com a aula dada pela professora sobre o cabelo, aprendi a ter mais autoestima.
Através da fala dos alunos vemos que o projeto cumpriu com o seu objetivo de
contribuir com a autoestima dos alunos e a romper os padrões impostos pela sociedade, de
acordo com Aguilera, Branco e Prado (2016) é de grande importância romper com esses
padrões a partir de aceitação, pois o importante é ter amor próprio, pois ele que faz o ser
humano construir sua própria jornada. Portanto, cada pessoa deve ser feliz com o corpo e o
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cabelo que tem, e se sentir bem com sua aparência sem influencias dos outros.
Mas, além dos aspectos emocionais a aula permitiu que os alunos se apropriassem de
conhecimentos científicos, como o de substância simples e composta:
Substâncias simples são aquelas que são formadas por um mesmo átomo, como o O2
e as compostas, são aquelas que são formadas por mais de um tipo de átomo, como
a H2O.
O excerto demostra que além da apropriação do conceito científico os alunos são
capazes de fazerem uso da linguagem química, que descreve através de modelos,
representados por fórmulas estruturais, equações, gráficos e figuras, as coisas do mundo
como compreendidas pelo químico (ROQUE E SILVA, 2008), sendo essa de fundamental
importância para que os alunos compreendam os fenômenos associados com a química.
No processo de ensino e de aprendizagem a linguagem exerce um papel determinante
na elaboração e na significação conceitual (VIGOTSKI, 2000). Em especial, para aprender
Química é preciso entender a sua linguagem e, por isso a defesa do seu uso qualificado e
consciente no contexto do ensino (MATTOS e WENZEL, 2013). Dessa forma, entendemos
que o uso de exemplos com fórmula de substâncias simples e compostas são indícios de
aprendizado dos alunos frente ao conceito químico estudado.
Os conceitos de misturas homogêneas e heterógenas também foi apropriado pelos
alunos, como descrito no excerto a seguir:
Sistema homogêneo é aquele que é monofásico, apresentando aspecto uniforme, por
exemplo: gasolina; sistema heterogêneo apresenta mais de duas fases e aspectos e
características diferentes, um exemplo é o granito
O excerto apresentado ressalta que a contextualização permite que o aluno se aproprie
do conhecimento científico e se desenvolva enquanto homem, pois de acordo com Adams et
al (2020) contextualizar não é apenas ligar o cotidiano com os conhecimentos químicos
usando a simples exemplificação de situações cotidianas dos alunos. A contextualização
deve ter como ponto de partida as experiências dos alunos e o contexto no qual os mesmos
estão inseridos. E a aula “Química do Cabelo” realizou essa ligação entre um tema de
relevância para os alunos e que os motivou muito, pois alunos pouco participativos
demostraram interesse em expressar a sua opinião durante os momentos de discussão, com
o conhecimento científico.

4 Considerações Finais
5

A aula desenvolvida permite observar a necessidade da organização do ensino, de
forma a levar os alunos e pensarem criticamente frente a qualquer situação. E discutir os
padrões de beleza permitiu que os alunos descontruíssem uma ideia social do que é bonito e
ainda construísse conhecimento cientifico, reconhecendo assim, o seu valor e percebendo
que não precisam seguir padrões impostos pela sociedade para serem bem sucedidos.
A apropriação do conhecimento se deu a partir da contextualização do conhecimento
que teve como ponto de partida as experiências dos alunos e o contexto no qual os mesmos
estão inseridos, permitindo a promoção da motivação e do protagonismo do aluno.
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Resumo:
O acesso e permanência dos alunos público alvo da educação especial é garantida por partes
pelos professores, que devem possuir uma formação de qualidade através de atividades
curriculares e extracurriculares, como eventos científicos que discutam a educação especial.
Dessa forma, objetiva-se relatar se licenciandos de cursos de ciências da natureza do estado
de Goiás participaram de eventos científicos que discutiram a temática da educação especial.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa da qual participaram 9 cursos de ciências da natureza
de 4 Instituições de Ensino Superior Públicas. Para coleta de dados fez-se uso de
questionários e entrevistas com licenciandos. Estes foram analisados utilizando a Análise
Textual Discursiva e organizados em categorias. A análise dos dados demostrou que os
licenciandos não estão tendo a oportunidade de participarem de eventos específicos que
abordem a educação especial, muitas vezes por desconhecerem a sua existência, o acaba por
ser prejudicial no processo de formação desses sujeitos, pois estas preenchem lacunas na
formação do licenciando promovidas pelo processo de aligeiramento da formação. Sendo
necessário ampliar da divulgação destes eventos, bem como garantir de que a discussão
aconteça em eventos da área de ciências da natureza que sejam locais e regionais, facilitando
o acesso dos futuros professores.
Palavras-chave: Eventos Científicos. Formação Inicial. Educação Especial.
1 Introdução
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN, lei
nº 9.394 atualizada em 2019 (BRASIL, 2019), a educação especial é definida como a
modalidade de Educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos público alvo da educação especial. De acordo, com a “Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva” de 2008 (BRASIL, 2008) o termo
alunos público alvo da educação especial (PAEE), se refere aos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento altas habilidades e/ou superdotação.
Portanto, podemos observar que a garantia do direito ao acesso à escola regular dos
alunos público alvo da educação especial, ganha força no Brasil partir dos anos de 1990.
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Corroborando, Sampaio e Abreu (2020, p. 75) afirmam que, “a inclusão de pessoas com
deficiência no contexto educacional e social tem se tornado um movimento mundial que
eclodiu no Brasil com maior força a partir da década de 1990, tendo como princípio
estruturante o acolhimento e a valorização das diferenças e da diversidade humana”.
Apesar da matrícula de alunos PAEE ser uma realidade nas escolas brasileiras,
observa-se que os professores ainda não formados para incluírem os alunos no processo de
ensino e aprendizagem. Diversos pesquisadores como Chacon (2001), Tartuci (2001), Garcia
R. (2009), Pletsch (2009) Mendes (2010) e Adams (2018; 2020a) observam que é precária a
qualificação dos profissionais da educação para lidar com a educação especial, o que
representa uma barreira para o acesso e permanência com sucesso na escola dos alunos
PAEE. Sendo então, necessário a garantia de uma formação inicial e continuada dos
professores que os preparem para desenvolverem práticas inclusivas que promovam o
desenvolvimento destes alunos.
Segundo Paula, Guimarães e Silva (2017) no caso da formação de professores para a
Educação Inclusiva, as necessidades formativas estão relacionadas aos conhecimentos e
saberes essenciais para incluir os alunos, independente das necessidades que estes
apresentam, e que envolve de modo geral: conhecer os propósitos da Educação Inclusiva,
conhecer sobre a deficiência do aluno, saber realizar a flexibilização curricular; saber avaliar,
conhecer os aspectos políticos e históricos da Educação Inclusiva e saber trabalhar em
equipe.
Acredita-se que os aspectos apresentados pelos autores devem então ser
proporcionados aos professores por meio de uma formação de qualidade, uma vez que “a
mudança na perspectiva da educação e da configuração das salas de aula acarreta também
mudanças no perfil do professor que atuará nesse ambiente” (ADAMS e TARTUCI, 2020,
p.3).
Adams (2018) acredita-se que é preciso uma intervenção política para garantir a
discussão da educação especial em disciplinas nos cursos de formação de professores, é
preciso que se crie um decreto que garanta a obrigatoriedade da inserção nas grandes
curriculares de disciplinas que promova a discussão da temática da educação especial.
Proporcionar a discussão da temática nos cursos de formação de professores, através
de disciplinas especificas permitirá ao professor conhecer teoricamente as deficiências,
transtornos globais do desenvolvimento altas habilidades e/ou superdotação. Mas além da
discussão da educação especial nas disciplinas é preciso garantir que os futuros professores
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vivenciam o contato com estes, desenvolvendo práticas inclusivas por meio do estágio, mas
também em espaços extracurriculares como em eventos científicos, sendo este um espaço de
trocas de experiências e discussões de práticas exitosas desenvolvidas com os alunos PAEE,
demostrando que estes são sujeitos capazes de se desenvolver. Severino (2000) elucida que
a vida científica não está limitada às atividades curriculares, pois são vários os recursos que
auxiliam no processo informacional durante a formação acadêmica, o autor afirma que
muitos eventos acontecem em outros contextos culturais e institucionais, nos quais
estudiosos e pesquisadores promovem assim a divulgação e o debate de suas ideias.
Logo os eventos científicos ou encontros científicos apresentam-se como fonte
essencial na busca de novos conhecimentos, permitindo o enriquecimento do saber
acadêmico, uma vez que reúnem profissionais especialistas, estudantes e outros grupos com
interesses e áreas em comum, para trocas e transmissão de informações, ampliando e
construindo assim, sua cultura, formação acadêmica e profissional. As principais funções
destes eventos são o compartilhamento de experiências entre os participantes do evento; o
acesso a informações atualizadas sobre os progressos recentes de uma área profissional ou
de estudo; a divulgação de novos conhecimentos e o planejamento de metas para o futuro
(LACERDA et al, 2008).
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é relatar se os licenciandos de cursos de
ciências da natureza do estado de Goiás participaram de eventos científicos que discutiram
a temática da educação especial.

2 Metodologia
Essa foi uma pesquisa de cunho qualitativo. Segundo Lüdke e André (2013, p. 20),
este tipo de pesquisa se desenvolve “numa situação natural; é rico em dados descritivos, tem
um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”.
Participaram da pesquisa, a Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão, hoje
Universidade Federal de Catalão (UFCAT), com os cursos de ciências biológicas, física e
química; A Universidade Estadual de Goiás/Campus Anápolis (UEG) com os cursos de
ciências biológicas, física e química; O Instituto Federal Goiano/Campus Urutaí (IFGoiano)
com os cursos de ciências biológicas e química e O Instituto Federal de Goiás Campus
Goiânia (IFG) com o curso de física. Isto posto, participaram da pesquisa nove cursos de
ciências da natureza.
Os dados que dão origem ao presente trabalho são oriundos da aplicação de
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questionários e entrevistas aos licenciandos dos cursos investigados. O questionário foi
aplicado a cento e trinta e três (133) licenciandos dos dois últimos anos do curso, destaca-se
que este foi aplicado presencialmente e possuía vinte e três questões em sua maioria
fechadas, sendo que o tempo médio gasto pelos licenciandos para responderam ao
questionário foi de 25 minutos.
A entrevista semiestruturada, que segundo Manzini (2006), é um tipo de entrevista
parte de um assunto sobre o qual é confeccionado um roteiro com perguntas principais
abertas, sendo que pode existir flexibilização da sequência das perguntas ao entrevistado ou
pode-se complementar a entrevista com outras questões inerentes às circunstâncias, de forma
a se entender melhor a temática discutida.
Foi realizada com dois licenciandos do 8º período dos cursos de ciências da natureza
participantes. Como critério de escolha dos licenciandos que participariam da entrevista
inicialmente determinou-se que um deles seria escolhido por meio de sorteio e, o outro, por
indicação dos colegas.

Mas, no primeiro momento de seleção dos entrevistados, a

pesquisadora se deparou com uma turma que indicou dois licenciandos para participarem;
desta forma, o critério de seleção foi alterado e os dois entrevistados foram indicados pela
turma. Assim, entrevistou-se 19 licenciandos, sendo que em um dos cursos de Química um
licenciando que não havia sido indicado demostrou interesse em participar, afirmando que
gostaria de conhecer mais sobre a temática da pesquisa.
Para garantir o anonimato dos participantes códigos criados para a sua identificação,
a seleção destes seguiram os seguintes critérios, adotou-se letra L para os licenciandos
seguidos dos números “1”, “2”, para determinar a sequência optou-se por utilizar a ordem
alfabética dos cursos de ciências da natureza (ciências biológicas, física e química) e a ordem
em que as entrevistas foram realizadas com os participantes, ficando os códigos L1 à L19.
Após o movimento de tabulação de todos os dados, iniciou-se o processo de
apropriação das informações. Para tanto, foi realizada uma leitura sistematizada e tendo em
vista a Análise Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2007, p. 7) organizaram-se
estas informações em categorias e realizou-se a interpretação dos sentidos à luz do
referencial teórico adotado.

3 Resultados e Discussão
A discussão da educação especial na formação inicial de professores dá a eles
subsídios

para

que

elaborem

suas
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levando
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as
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potencialidades/especificidades dos alunos PAEE promovendo o aprendizado dos alunos,
por isso muito se discute sobre a inclusão da temática em disciplinas especificas.
Concordamos que essa discussão é de grande importância para a formação do professor, mas
a troca de experiência com outros professores e pesquisadores também muito tem a
contribuir com essa formação. Pois a participação em congressos, palestras, oficinas,
minicursos que abordem a temática, pois as atividades complementares têm a finalidade de
enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, privilegiando a complementação da
formação social e profissional (BRASIL, 2010).
Pileggi, et al (2005), corrobora com essa ideia afirmando que as atividades
complementares, ou extraclasse, vêm se mostrando cada vez mais relevantes na formação
profissional do aluno. Por meio das mesmas o educando pode desenvolver competências não
contempladas pelas disciplinas em sala de aula. E Silva (2008) acredita que elas ampliam os
horizontes do conhecimento do aluno para além do ambiente da sala de aula e propiciam a
transdisciplinaridade no currículo.
Pensando nas atividades complementares como um espaço de formação, questionouse os licenciandos se durante a sua formação participaram de alguma atividade acadêmica
(congresso, minicursos, oficina, etc.) que abordasse a educação dos alunos PAEE, o
resultado pode ser observado no gráfico 1:
Gráfico 1 – Participação em atividades acadêmicas envolvendo a Educação Especial.

Fonte: a autora

Através da análise do gráfico foi possível observar a maioria dos licenciandos não
participaram de atividades complementares que discutissem a temática. Sendo que o curso
com mais participantes em eventos sobre a temática foram os alunos de química, acredita-se
que isto se deve ao fato do Estado de Goiás, possuir diversos pesquisadores da área de ensino
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de química para alunos cegos como Anna Benite, Cláudio Benite e Gerson Mól, por
exemplo. A partir da fala de L1, apresentada a seguir, pode-se observar que alguns destes
licenciandos nem conheciam a existência de eventos que discutem a temática:
Excerto 1 - Eu nem sabia, nem tinha ideia de que exista congresso sobre isso. L1/Licenciando em
Ciências Biológicas

Acreditamos que tal afirmativa pode ser devido a estes licenciandos participarem
apenas de eventos locais, ou ainda por buscarem participarem de eventos, minicursos,
palestras, etc. com temáticas especificas e de seu interesse, sendo que a educação especial
não se encaixa nos desejos de estudo destes futuros professores. Problematizamos o
desconhecimento dos alunos sobre a discussão da educação especial em eventos científicos
e destacamos a necessidade da ampliação da divulgação desses eventos, bem como a
inclusão da temática nos eventos locais, nos cursos de licenciatura em ciências da natureza,
bem como o incentivo a estes para participarem e conhecerem mais a temática.
Porém, a despeito de alguns licenciandos desconhecerem, esses eventos, durante as
entrevistas pôde-se perceber que 3 dos licenciandos tiveram a oportunidade de participar de
alguma palestra, oficina ou minicurso, apresentação de trabalho que abordasse a temática da
educação especial, a seguir apresenta-se o relato destes:
Excerto 2 – Teve um simpósio de biologia em que veio uma professora que trabalha nessa área da
educação especial e ela mostrou como que é a realidade destes alunos na sala, algumas de suas
dificuldades, e ainda discutiu que o professor deve buscar incluir o aluno em sua prática.
L6/Licenciando em Ciências Biológicas
Excerto 3 - Aqui no curso mesmo teve uma mesa redonda, temos um professor que ele dá aula no
mestrado e trabalha com a educação especial, ele trabalha com alunos surdos [...] eu não lembro
muito bem, faz muito tempo, mas eram uma discussão geral, focando em como incluir o aluno da
educação especial no ensino de física [...] A com certeza a discussão contribuiu com a minha
formação. A educação especial é um caso a se pensar, tenho certeza que quando eu entrar numa sala
que tiver um aluno que não enxerga, por exemplo eu vou pensar nisso [...]. L8/Licenciando em Física
Excerto 4 - Eu vi uma apresentação de trabalho, na SBQ de 2015 lá em Águas de Lindóia. Eu não
lembro qual foi o professor, ele falou um pouco sobre isso de incluir os alunos cegos nas aulas, que é
possível que ele aprenda química, mas nunca participei de uma palestra ou um minicurso.
L14/Licenciando em Química.

Através dos relatos podemos observar como comum a eles o fato do incentivo a
inclusão dos alunos PAEE, nas atividades desenvolvidas pelo professor, como L6, que cita
que a palestrante afirmou que o professor deve buscar incluir o aluno em sua prática e L8
destacou o foco em como incluir o aluno da educação especial no ensino de física e L14 que
relatou que o professor falou um pouco sobre isso de incluir os alunos cegos nas aulas. Essas
falas dos alunos demonstram sobre a importância da inclusão do aluno PAEE na prática,
pois de acordo com Adams (2020b, p. 5) “o professor é um dos responsáveis por criar
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condições, principalmente de permanência (desenvolvimento), para o aluno PAEE no ensino
regular”, uma vez que estes alunos são sujeitos possuidores de potencialidades e portanto,
são capazes de aprender, se o professor considerá-las no processo de ensino e aprendizagem.
Outro ponto a ser destacado é quando L8, cita que a educação especial é um caso a
se pensar, tenho certeza que quando eu entrar numa sala que tiver um aluno que não enxerga,
por exemplo eu vou pensar nisso, o que demostra que a participação do mesmo na mesa
redonda sobre o tema o sensibilizou sobre a necessidade do professor olhar para o aluno
PAEE, enxergá-lo e desenvolver estratégias de ensino com o mesmo. Pietro (2006) destaca
que uma das principais dificuldades na inclusão escolar de um aluno com deficiência é a
baixa expectativa em relação a eles, resultado da falta de capacitação docente.
Sendo então necessário que essa capacitação seja proporcionada aos professores,
corroborando Oliveira, Machado e Siqueira (2017) destacam que se os futuros professores
tivessem a oportunidade de vivenciar e conhecer os preceitos da educação inclusiva durante
sua formação, isto possibilitaria a construção de novos conhecimentos e a reflexão sobre sua
própria prática. Ou seja, chegaria a Educação Básica, acreditando nas potencialidades dos
alunos e buscando desenvolver o aprendizado dos mesmos.
Outro aspecto que pode proporcionar a capacitação do professor para o trabalho com
os alunos PAEE, e conhecer experiências exitosas de práticas desenvolvidas com os alunos,
que podem ser expressas nas apresentações de trabalhos nos eventos. Assim, destacamos a
fala de L14, que assistiu uma apresentação de trabalho envolvendo a temática, onde o autor
citou a inclusão de alunos cegos nas aulas de química e a capacidade de aprendizado deles,
o que acreditamos ter sido um momento de aprendizado para o aluno, uma vez que a sua
participação ocorreu em 2015 e a presente pesquisa foi realizada em 2018, ou seja, essa
apresentação, vivencia do licenciando sobre a discussão da educação especial marcou o
futuro professor de alguma, possivelmente sensibilizando o mesmo sobre as potencialidades
dos alunos com deficiência visual, além de permitir a esse a aquisição de conhecimento.
Pelos relatos abaixo podemos observar, mais duas vivências distintas da discussão do mesmo
tema, a educação especial:
Excerto 5- Eu assisti um minicurso do Gerson Mól sobre a inclusão, ele mostrou o braile para a gente;
fez uma dinâmica em que uma pessoa me guiava com os olhos vendado e do mesmo jeito eu fiz com a
outra pessoa (para simular as dificuldades da deficiência.) L15/Licenciando em Química
Excerto 6 - Eu participei de uma oficina em Ceres com o pessoal da APAE. Foi bem legal, eles
mostraram o projeto deles. A gente também teve contato com alguns integrantes do grupo; eles
mostraram algumas das atividades realizadas como tapetes e pinturas, mas não foi voltada para o
ensino só foi mesmo para conhecer o trabalho da APAE. L17/Licenciando em Química
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Nos excertos vemos vivências dos licenciandos com a educação especial,
acreditamos que essas permitiram a estes licenciandos, através do conhecimento das
dificuldades enfrentadas por uma pessoa com deficiência visual ou através de artesanatos
produzidos pelos mesmos enxergar estes como sujeitos que possuem potencialidades,
capazes de aprender. O que acreditamos ser de fundamental importância para que os
professores desenvolvam práticas inclusivas, acreditar na capacidade dos alunos PAEE.
Sampaio e Abreu (2020, p. 77) concordam afirmando que, no “contexto escolar de inclusão
ocorre quando as potencialidades da criança com deficiência são consideradas como ponto
de partida para as ações pedagógicas em vez de pautar-se em suas limitações”.
Padilha (2007) também afirma que é um erro focar qualquer análise/avaliação da
criança com deficiência no que ela não tem, ou no que ela tem a menos em relação aos seus
pares, infelizmente, isso tem sido uma tendência recorrente entre os que atuam com a
educação desse público. Portanto, acredita-se que a participação dos licenciandos em eventos
científicos que discutam a educação especial, os sensibiliza de forma que estes poderão ter
uma postura de preocupação com a educação destes alunos em sala de aula e em outros
contextos educacionais.
Assim, quanto mais situações formativas vividas pelos professores e quão maiores
forem as suas possibilidades de conhecer outros modos de pensar à docência, mais ampla
será a sua capacidade de significação acerca do próprio trabalho (PREZOTTO et al, 2015).
E a participação em eventos científicos, podem permitir essa aprendizagem.
E Prado e Freitas (2015) afirmam ainda que o acadêmico que participa de eventos,
parece mais motivado dentro de seu curso, pois vê, observa e participa de várias discussões,
relacionados ao que lhe interessa. Os eventos de certa forma mostram sua importância
quando ele consegue atingir seu público, mostrando que este é capaz de realizar situações
que antes não via saída, mesmo havendo em seu meio tantos empecilhos como o
conhecimento atualizado do conteúdo a ser ministrado.
Dessa forma, os licenciados foram questionados se a educação especial deveria ser
tratada com mais frequência em eventos científicos, os resultados são observados no gráfico
2, apresentado a seguir.
Gráfico 2 – Discussão da educação especial nos eventos científicos.
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Fonte: a autora.

Pela análise do gráfico podemos observar que nos cursos de física e química 100%
dos futuros professores afirmaram que a discussão da educação especial deveria ocorrer com
mais frequências em eventos científicos; e no curso de ciências biológicas 97% dos
licenciandos concordam que a temática deve ser apresentada nos eventos, como também
pode ser observada no relato a seguir:
Excerto 7 -[...] tenho interesse em participar de eventos que abordem a educação especial. Inclusive
estamos pensando em fazer um projeto com esses alunos, recentemente participei de um grupo que
trabalhou com a questão do tato com alunos aqui da Universidade, mas eles não eram deficientes,
mas com os resultados que tivemos, veio o interesse em fazer com esses alunos agora. Então
começamos a pesquisar sobre o tema, e eu nem tinha ideia de que existe congresso sobre isso, com a
pesquisa que vimos que realmente tem congressos sobre deficiência, a gente se interessou em fazer
um trabalho, mas igual eu te falei a gente não tem muita bagagem para tratar do assunto.
L1/Licenciando em Ciências Biológicas

A partir do exposto por L1, observamos que o não conhecia a existência de eventos
que abordavam a educação especial. Foi a partir, do interesse em desenvolver atividades com
os alunos com deficiência visual, que o mesmo tomou conhecimento, o que nos leva a tecer
novamente a discussão da necessidade de ampliação da divulgação desses eventos aos
sujeitos que não realizam pesquisa sobre a temática, de forma a ampliar o público com acesso
a esses eventos.
Outro aspecto de relevância da fala de L1 é o fato de o mesmo citar que “não tem
muita bagagem para tratar do assunto”, o que nos apresenta indícios da falta de discussão da
temática também nas disciplinas do curso de formação, sendo então necessário com urgência
a inclusão dessas discussões.
Portanto, se prepara o professor para lidar com a realidade escolar a partir da
discussão da mesma em sua formação. Ainda no aspecto do interesse de se preparar para
lidar com a realidade da sala de aula, L10 demostra interesse em participar de eventos que
9

abordem a educação especial:
Excerto 8 – Tenho interesse de participar desses eventos como ouvinte, para entender como seria a
prática com esses alunos, pois nas disciplinas a gente fica só debatendo, mas não tem a prática. Não
sabemos qual seria a forma ideal de fazer com que os alunos sejam incluídos, de como ensiná-los, de
transmitir o conhecimento eu não faço a mínima ideia de como que isso deve ser feito, e nos eventos
a gente poderia trocar experiências. L10/Licenciando em Física

Através da fala de L10 vemos, aspectos já citados e que são de fundamental
importância para a formação do professor frente a educação especial, qual seja, a troca de
experiências com professores que realizaram práticas exitosas com alunos PAEE.
O licenciando cita: não sabemos qual seria a forma ideal de fazer com que os alunos
sejam incluídos, de como ensiná-los, de transmitir o conhecimento eu não faço a mínima
ideia de como que isso deve ser feito. Vemos nesse trecho índicos de insegurança do
licenciando frente ao processo de ensino e aprendizado do aluno, uma vez que teve contato
apenas com a teoria, provavelmente em alguma disciplina que abordou a temática e o mesmo
espera que em eventos da área ele tenha o contato com a prática.
Concordamos com L10 que os eventos são permitem essa troca de experiência e
refletir sobre práticas já desenvolvidas é de grande importância para a construção da
identidade docente. Mas, se faz necessário discutir que cada alunos PAEE é único e possui
as suas especificidades, ou seja, o professor ao conhecer uma metodologia ou recurso
didático desenvolvida com um aluno com deficiência intelectual, por exemplo, em um
evento científico, não deve acreditar que ao chegar em sua sala de aula ao reproduzi-la da
mesma forma que foi apresentada e terá sucesso, pois como expresso cada aluno e único e a
prática deve ser adaptada para as suas especificidades. Assim, o contato com as práticas
exitosas nos eventos científicos deve servir de exemplo aos professores para que o mesmo,
as pensem a partir da sua realidade.
Dessa forma, a participação em eventos, se mostra como um espaço de troca de
experiências, um momento de construção de conhecimento e de construção de identidade
docente, de reflexão e de conhecimento da sua realidade de forma a pensar o processo de
ensino e aprendizagem a partir do aluno que o professor possui em sala de aula.

4 Considerações Finais
Formar professor para ensinar a todos os alunos que estão na sala de aula e entre eles
os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e/u
superdotação é uma necessidade, para tanto, vê-se a importância dessa discussão através de
10

disciplinas nos cursos de formação. Mas, compreende-se que a formação não se reduz a
existência de uma disciplina, uma vez que a discussão deve permear as atividades
curriculares e extracurriculares, como os eventos científicos.
Por meio dos dados analisados observamos que os licenciandos dos cursos de
ciências da natureza investigados, em sua maioria não estão tendo a oportunidade de
participarem de eventos específicos que abordem a educação especial. O que consideramos
prejudicial ao processo de formação desses sujeitos, pois a participação em atividades
complementares com eventos, congressos, oficinas e minicursos preenchem lacunas na
formação do aluno, lacunas promovidas pelo processo de aligeiramento da formação dos
professores. E uma dessas lacunas é a discussão da educação especial
Portanto, a presenta pesquisa, demostra que a vivencia nesses eventos é uma
oportunidade de sensibilizar os licenciandos sobre a capacidade de aprendizado do aluno
PAEE, um momento de troca de experiências e de reflexão frente a práticas exitosas para
com estes alunos. Mas, que muitos licenciandos desconhecem a existência dos mesmos.
Sendo então, fundamental o incentivo para que licenciandos participem de eventos
que abordem a temática. Bem como, a criação de estratégia que ampliem a divulgação desses
eventos e garantem a sua ampliação, de forma que cada vez mais a discussão da educação
especial se faça presente em eventos, locais, regionais e nacionais na área de ciências da
natureza. Sendo então, essa a contribuição da presente pesquisa para a área da discussão da
formação de professores e a educação.
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Resumo:
Ao considerar que o professor de Geografia tem a necessidade de uma formação contínua,
estar em um processo de reinvenção de suas práticas educativas, assim como na sua área de
conhecimento que demanda atualização constante, devido as transformações no espaço
geográfico. No entanto, se justifica pelas mudanças que ocorrem repentinamente, como
verifica-se atualmente com o ensino remoto durante a pandemia da Covid-19, além da
necessidade de aperfeiçoamento e continuidade na formação profissional. Por isso, tem-se
como objetivo pesquisar como acontecem as formações continuadas dos professores de
Geografia oferecidas pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR). Na
pesquisa de doutorado em Geografia, buscam-se respostas de como esses fenômenos
acontecem, em uma abordagem com dados qualitativos, utilizando-se de questionários e
entrevistas para obtê-los. É utilizado o método materialista histórico e dialético para analisar
de maneira crítica o espaço de estudo e problematizar o contexto social em circuito da
formação de professores. A fundamentação teórica consiste na revisão de artigos científicos,
livros, teses, dissertações e documentos da SEED-PR, que estão sendo utilizados nas análises
do contexto e nas interpretações dos dados coletados. Devido a pesquisa estar em andamento,
ainda não há dados dos professores, embora pode-se afirmar com as análises teóricas
realizadas, que as políticas educacionais tem reflexo na formação continuada dos professores
de Geografia. Consequentemente necessita-se da incorporação de políticas educacionais

permanentes e condizentes com o trabalho docente e a formação desses professores. Em
muitos casos, as políticas públicas mudam, mas os problemas continuam, portanto, é
carecida uma política qualificada vista como necessidade da educação, sendo uma realidade,
uma regra, que realmente valorize a profissão do professor e contribua na prática pedagógica.
Finaliza-se com o desejo de mais pesquisas na área devido a sua importância e a emergência
de olhar para a educação e o trabalho do professor, de pensar em políticas que realmente
tragam mudanças para a sua realidade.

Palavras-chave: Formação Continuada. Professores de Geografia. Políticas Educacionais.
Trabalho Docente. Práticas Pedagógicas.
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Resumo:

A educação vem sofrendo várias modificações por conta do ensino remoto, este que surgiu
como uma forma temporária para dar continuidade ao ensino acabou nos mostrando muitas
fragilidades na educação, a falta de materiais, bem como o domínio das ferramentas digitais
por parte dos docentes e alunos foram algumas delas. O presente trabalho visa apresentar o
relato do período de observação e aplicação de ferramentas tecnológicas em duas turmas do
2º ano do Ensino Médio Técnico Integrado em Meio Ambiente através do Programa
Residência Pedagógica (PRP) do Instituto Federal de Alagoas - Campus Penedo. A
experiência permitiu compreender a importância da capacitação do licenciado no ensino
remoto, a aplicação e aceitação de ferramentas digitais no ensino remoto, bem como a
importância da observação para os residentes do programa.

Palavras-chave: Residência Pedagógica. Observação. Ensino remoto. Capacitação.

1 Introdução
Quando aliamos a teoria com a prática o aprendizado flui e é possível vivenciar as
práticas do cotidiano, uma vez que possibilita o docente em formação maior entendimento
quanto aos aspectos educacionais bem como, os métodos de ensino aplicados na sala de aula
em conformidade a cada turma.
Neste sentido, é de suma importância ressaltar a relevância dessa experiência
educacional, da prática docente para o discente, visto que proporciona ao graduando
experimentar o fazer pedagógico durante todo o percurso de formação.
Freitas, Freitas, & Almeida (2020) corroboram afirmando que:
Partindo do princípio de que o estágio, possibilita a articulação entre
a teoria e a prática educacional deste profissional, esse processo
precisa ser bem planejado, com objetivos bem definidos a partir de
uma estrutura curricular que possibilite, a articulação da práxis
pedagógica.
O Programa de Residência Pedagógica (PRP) objetiva estimular o fomento da
formação prática nos cursos de licenciatura, propiciando ao discente engajamento nas
atividades propostas. Tendo como práticas a observação e regência na sala de aula, mediado
pelo professor preceptor. Além de oportunizar aos mesmos a vivência profissional de forma
dinâmica.
Costa e Fontura, 2015 acrescenta que:
Entende-se que o período da Residência Pedagógica se refere a uma
temporada diferenciada de atuação profissional, um período prédefinido de encontros de reflexão sobre a prática docente e atuação
em parceria com um professor regente, e não uma etapa ou avaliação
dentro do estágio probatório.
Este período de observação torna-se indispensável na vida do licenciado, visto que
nesse momento conseguimos compreender melhor o funcionamento da sala de aula, bem
como as dificuldades vividas pelos docentes. Tanto o momento de observação como o de
regência servem como um choque de realidade, colocando frente a frente a teoria com a

prática.
2 Metodologia
No dia 09 de novembro de 2020 iniciou-se o PRP. Durante os meses de novembro
de 2020, janeiro e fevereiro de 2021 participamos dos ciclos formativos, que foram de grande
relevância para o aprimoramento de nossos conhecimentos, uma vez que tudo era novo para
nós residentes.
Muitas das ferramentas disponíveis para o ensino remoto antes não eram utilizadas
com frequência, trazendo assim a necessidade da capacitação dos alunos, docentes e
residentes. Logo nos foram apresentadas algumas plataformas e ferramentas para auxiliar no
ensino remoto, como o Canva, o Google Classroom e o Google Meet. Por meio destas
podemos diminuir a distância entre aluno e professor facilitando assim o processo de ensino
e aprendizagem.
As plataformas mais utilizadas foram o Google Meet, plataforma onde ocorrem os
encontros síncronos com a turma e o Google Classroom que é a plataforma onde são
disponibilizados os materiais para os momentos assíncronos, as informações e as notas dos
alunos. Este último requer um período maior de treinamento visto que possui diversos
recursos disponíveis.
A partir do dia 17 de dezembro de 2020, tivemos as reuniões apenas com a preceptora
e os residentes do Polo Penedo-AL através do Google Meet. A cada semana tínhamos duas
reuniões, no qual a preceptora nos orientava. Durante as reuniões ocorriam debates sobre
metodologias para o ensino remoto, apresentação de trabalhos propostos pela preceptora,
construção de planos de aula e acima de tudo uma boa interação e troca de experiências entre
nós residentes juntamente com a preceptora.
É importante frisar que, mesmo as reuniões sendo online, o nosso trabalho está
fluindo muito bem, uma vez que temos aquele contato virtual, onde todos interagem,
tornando a reunião participativa e com muito aprendizado. Tendo em vista que antes da
prática temos que aprimorar nossos conhecimentos atrelada com a teoria, durante as reuniões
foram apresentados pela preceptora discussões sobre a BNCC para o ensino médio, bem
como, os Planos Pedagógicos de Curso (PPCs) dos cursos do IFAL.
A leitura e análise do PPC do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Química
e do PPC do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Meio Ambiente, do Instituto

Federal de Alagoas - Campus Penedo permitiu conhecer o funcionamento dos cursos e as
ementas do componente curricular Biologia. As sequências didáticas produzidas por nós
foram orientadas e acompanhadas pela preceptora. Após esse embasamento teórico, chegou
a hora de iniciarmos as observações das aulas remotas e ter o contato virtual com os alunos.
A turma no qual acompanhamos foi o 2º ano do ensino médio técnico integrado de Meio
Ambiente do IFAL - Campus Penedo/AL.
Durante o período de observação nos foi solicitado elaborar um plano de aula, bem
como jogos didáticos online para aplicar com os alunos ao final da aula, visando facilitar a
fixação dos assuntos abordados bem como uma aproximação entre os alunos e os residentes.
O primeiro jogo elaborado no site: https://quizizz.com/join, foi um quiz com 5
questões sobre os equinodermos, artrópodes e anelídeos. As respostas eram de
verdadeiro/falso ou de múltiplas escolhas, abordando algumas características de cada filo.
Cada questão poderia ser respondida em 30 segundos, tornando assim uma forma rápida de
aplicar o conhecimento aprendido durante a aula. Em outro momento elaboramos um jogo
utilizando o site: https://wordwall.net/pt, no qual os alunos deveriam relacionar a imagem
com a definição adequada.
Sabe-se o quanto é importante a prática de observação, visto que é primordial para
relacionar a teoria com a prática, propiciando que o futuro docente tenha um contato com a
vivência e realidade escolar. Sendo assim, o docente em formação analisa e identifica as
dificuldades, preparando-se para exercer a futura profissão.

3 Resultados e Discussão
As duas experiências de aplicação dos jogos virtuais com os alunos se mostraram
bastante proveitosas. Os alunos foram participativos e competitivos. Por meio dos jogos
acabamos nos aproximando ainda mais deles, tornando o aprendizado mais leve e divertido.
Para Torres et al (2014). (NERI, Islaiany Costa et al, 2020, p.06)
A ludicidade enquanto atividade mediadora dos processos de ensinar
e aprender apresentar-se-á como um elemento imprescindível para o
desenvolvimento do estado interno do sujeito que sente e que vive a
experiência de modo integrado, ou seja, este estado corresponde um
estado de bem-estar e de prazer.
Logo “O jogo é uma atividade lúdica que estimula a curiosidade, a iniciativa e a

autoconfiança. Proporciona aprendizagem, o desenvolvimento da linguagem, do
pensamento, da atenção e concentração”. (KIYA, 2014; NERI, et al 2020, p.10).
Consideramos o período de capacitação, a observação e aplicação de atividades
fundamentais para troca de experiências, contato com os alunos, conhecimento de
ferramentas tecnológicas aplicadas ao ensino remoto e planejamento das aulas. As práticas
vivenciadas no PRP colaboram efetivamente no desenvolvimento do licenciado.

4 Considerações Finais

As trocas de experiências docentes nos permitiu desenvolver segurança e autonomia
com relação às práticas docentes. Este período é de fundamental importância para todos os
licenciados e deveria estar presente mais vezes durante nossa formação, visto que através
dele podemos compreender melhor a sala de aula, colaborando assim para a nossa formação,
bem como a definição do nosso perfil profissional. Como vimos o ensino passou e está
passando por diversas mudanças, a todo momento surgem novas ferramentas que visam
facilitar o ensino remoto, por isso este período de capacitação por meio das oficinas e
encontros são indispensáveis. Através deles podemos melhorar o ensino e facilitar o processo
de ensino e aprendizagem, colaborando assim na formação plena dos indivíduos.
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Resumo:
Com o objetivo de compreender como acontece o processo de inclusão do aluno cego no
ensino regular, nesse momento de ensino remoto, e apresentar o potencial inclusivo da
audiodescrição, este relato de experiência foi estruturado. Partindo de um olhar construído na
disciplina de Geografia, desenvolvemos uma abordagem qualitativa e de caráter explanatório,
para o qual precisamos desenvolver pesquisas bibliográficas a fim de encontrar estudos que
pudessem nos auxiliar na reflexão dos dados e especialmente na proposta metodológica da
audiodescrição. Desse modo, esta análise que nos permitiu evidenciar a importância do uso de
metodologias assistivas para a promoção da inclusão de estudantes cegos nas aulas remotas e
a importância do professor estar atento a essa necessidade.
Palavras-chave:Deficientes Visuais.Audiodescrição. Aulas Remotas.

1 Introdução
A diversidade existente no âmbito educacional acontece em diferentes aspectos. Por
isso precisamos pensar as diferentes realidades do alunado e, consequentemente o
aprimoramento dos recursos didáticos quanto as dificuldades dos alunos. Dessa forma,
essetexto tem como uma de suas pretensões evidenciar a importância de se refletir sobre o
percurso tomado no ensino remoto, visando apresentar alguns pontos que precisam ser
adotados na inserção metodológica, nestas modalidades, para que educandos com deficiência
visual não sejam excluídos.
Desse modo, analisando esse contexto de ensino (remoto) que contempla a todos os
estudantes tanto videntes quanto deficientes visuais, buscamos compreender como acontece o
processo de inclusão do aluno cego no ensino regular. Para isso, escolhemos a experiência
desenvolvida com estudantes da rede pública estadual de Recife, em Pernambuco, nesse
contexto pandêmico que vivemos desde o ano de 2020, para observar o processo de inclusão
do estudante deficiente visual e especialmente identificar os desafios enfrentados por
professores que precisaram elaborar e ministrar aulas no formato remoto considerando a
diversidade de seu alunado.

Nessa perspectiva, este texto está estruturado de forma a apresentar a metodologia
utilizada, destacarmos a importância de se pensar o ensino para alunos deficientes visuais, em
seguida apontarmos a importância da autodescrição no processo de ensino-aprendizagem de
estudantes cegos e por fim apresentamos algumas reflexões construídas a partir da análise
estruturada em conjunto com elaboração deste relato de experiência.

2 Metodologia
A partir da experiência realizada ao longo do ano de 2020, em Recife, – um ano
atípico haja vista o contexto pandêmico imposto pela COVID19, que se fez necessário a
adoção de medidas de isolamento social e a rápida adaptação de professores e estudantes ao
ensino remoto em todo o mundo –, construímos este relato de experiência aqui apresentado.
Partimos de uma abordagem qualitativa e de caráter explanatório, para o qual precisamos
desenvolver pesquisas bibliográficas a fim de encontrar estudos que pudessem nos auxiliar na
reflexão dos dados que construímos enquanto também vivenciamos os fatos, a pesquisa, as
experiências e as observações anotadas.

3 ResultadoseDiscussão
A construção dos saberes profissional docente, na perspectiva de Tardif (2000), parte
dos saberes realmente utilizados nas práticas profissionais cotidianas. Para o autor os estudos
que possibilitam caracterizar quais são esses saberes, que em conjunto a formação inicial irão
constituir a identidade dos professores, nos ajudam a refletir sobre qual é o papel da escola
enquanto um espaço de formação, espaço de construção de saberes e adaptação às distintas
realidades.
Sabemos que "a produção de práticas educativas eficazes só surge de uma reflexão da
experiência pessoal partilhada entre os colegas" (NÓVOA, 2001, p.2), que vão para além da
infraestrutura edos materiais didáticos. Nesse sentido, tomando como exemplo as aulas em
vídeos que foram gravadas e transmitidas de diferentes formas por escolas públicas estaduais
de Pernambuco ao longo do ano de 2020, foi possível perceber o atendimento de grande parte
do alunado, exceto alunos cegos que nem sempre contavam com a audiodescrição (AD) das
imagens não referenciadas no momento da exposição. Experiência que precisou ser repensada
por grande parte dos professores.
Ao participar da elaboração de aulas de Geografia para alunos dos anos finais do

Ensino Fundamental, foi possível participar da construção de materiais e pensar em aulas
destinadas a estudantes cegos, que precisariam contar com a sensibilidade de ser um material
objetivo e com o cuidado da audiodescrição das imagens, que deveriam ser descritas em seus
elementos explícitos e implícitos, para melhor discussão da temática proposta. Enfim, era
preciso pensar na promoção da inclusão a partir de metodologias como as assistivas.
O modelo de audiodescrição nas aulas não era fácil, haja vista a dificuldade em
classificar os elementos explícitos e implícitos. Como destacou Aderaldo (2011), trabalhar
com a audiodescrição é um desafio especial, principalmente pela necessária sensibilidade de
compreender seu papel de olhos daqueles que não enxergam e para isso ser capaz de fazer
chegar até aqueles que te ouvem os elementos imagéticos transformados em palavras e
significados. Ou seja, “proporcionar informação sonora sobre todosaqueles dados, situações
ou aspectos que são essenciais para a adequada compreensão dedeterminadas obras, fatos ou
manifestações, culturais [...] e que somenteaparecem de modo visual” (ADERALDO, 2011, p.
100).
Teorias sobre acessibilidade em ambientes virtuais e presenciais de aprendizagem são
defendidas de modo que “a inclusão é um processo constante que precisa ser continuamente
revisto” (PERDIGÃO, 2016, p.59). Existe uma importância quanto à organização dos estudos
para uso de diferentes técnicas no modo de inclusão. Ao se tratar das classes especiais, em
termos visuais, a comunicação passa a ser repensada implicando mudanças estruturais e
culturais para que os indivíduos envolvidos tenham suas especificidades atendidas.
Nesse sentido, nota-se que a ampliação da política mundial inclusiva tem, aos
poucos,aumentado a presença de indivíduos com deficiência visual em ambientes públicos e
privados, impulsionando uma mobilização para adaptação/adequação tendo em vista seu
recebimento/atendimento.
Na Educação Básica brasileira, a ampliação das políticas de inclusão, vem
promovendo diversas modificações estruturais, nas últimas décadas, as quais vêm
acompanhadas pelos diferentes usos de recursos digitais transmitindo imagens em projetores,
telas de smartphones e computadores, apontam a necessidade de pensarmos técnicas e
metodologias que permitam incluir os estudantes deficientes de forma direta no processo de
ensino-aprendizagem. Especialmente no contexto das aulas remotas, onde o uso de
metodologias ativas foi intensificado e a grande exposição de conteúdo, sem os devidos
cuidados para o alcance de estudantes deficientes visuais no ensino regular, podem alargar as
desigualdades existentes no acesso à educação e mesmo acentuar os processos de exclusão.
Nesse sentido, fortalecer a proposta trazida pela Declaração de Salamanca, de 1994,

que como ressaltaram Santos e Santos (2016) trata-se de documento internacional que traz em
sua estrutura uma proposta para poder dar uma base sólida para o processo de inclusão escolar
e uma educação igualitária a todos os indivíduos da sociedade que se apresentem e
encontram-se excluídos por situação de deficiência, social ou financeira. Destacando a
acessibilidade como ponto elementar para o desenvolvimento social educacional das pessoas
com necessidades especiais e de todos os indivíduos desfavorecidos.
No estado do Pernambuco, segundo dados fornecidos pela Secretaria Estadual de
Educação, em 2019 existiam mais de 257 estudantes sendo atendidos em escolas regulares na
rede estadual, recebendo recursos e cuidados especiais. Desses, 200 estudantes com baixa
visão e 57 alunos cegos; um significativo número de estudantes que necessitavam de
ampliação dos materiais trabalhados e o cuidado com o uso da audiodescrição dos materiais
didáticos e atividades propostas pelo professor. São estudantes que em 2020, no contexto de
aulas remotas, precisaram ser pensados enquanto suas especificidades.
Ao considerar as especificidades da disciplina de Geografia, que ao ser trabalhada com
estudantes deficientes visuais necessita de maiores estratégias de ensino, a tarefa de
audiodescrever foi ainda mais importante. Uma vez que para tal atividade é necessário que o
audiodescrito seja preciso, tenha coesão, coerência, contextualização e informatividade; e o
audiodescritor seja capaz de decodificar as intenções do texto/imagem e identificar e
selecionar o que é mais relevante, partindo do geral para o específico. Segundo Perdigão
(2016) o docente pode ainda completar o discurso com informações descritivas que permitam
a leitura mais crítica dos elementos imagéticos, com consequente ampliação do entendimento,
motivação, participação, e repercussão positiva no processo de aprendizagem dos estudantes.
Ao trabalhar com metodologias assistivas, o professor pode promover o melhor
entendimento perante as atividades proposta e, dessa forma auxiliar na relação entre conteúdo
e cotidiano. Ao trabalhar a disciplina de Geografia e refletir sobre a necessidade de considerar
as particularidades dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, o professor defronta-se
com importantes quebras de paradigmas quanto a visão do ensino; percebendo-se como um
agente social, com condições de se posicionar diante as ações cotidianas e com isso
desenvolver uma educação mais ampla.

4 ConsideraçõesFinais
A deficiência visual, em qualquer grau, compromete o indivíduo em sua capacidade de
interação com o espaço e seus sujeitos. Nesse sentido, é preciso que a escola se adapte às

necessidades do estudantecego, pois não basta apenas considerá-lo em suas atividades. É
preciso que na política da escola esteja a preocupação com o aprendizado de
estudantesdeficientes visuais. Para que assim, as ações escolares possamleva-losa entender
seus direitos e deveres enquanto cidadão e, as disciplinas como auxílio fundamental para a
organização e transformação do espaço onde vivem.
Sobre as análises e compreensão que o aluno deve ter a partir da Geografia, Callai
(2005, p. 245) afirma que: “Por meio da Geografia, [...] podemos encontrar uma maneira
interessante de conhecer o mundo, de nos reconhecermos como cidadãos e de sermos agentes
atuantes na construção do espaço em que vivemos. E os alunos precisam aprender a fazer as
análises geográficas”. Segundo a autora os alunos necessitam da compreensão da disciplina de
Geografia, pois é a partir dela que o sujeito descobre sua importância como um ser
participante do espaço que vivencia. No entanto o ensino precisa se tornar acessível a todos,
ser um ensino aberto à diversidade que auxilia na aprendizagem de todos os alunos inclusive
os cegos.
As aulas para alunos com deficiência visual precisam de estratégias de ensino que
facilitem a compreensão dos conteúdos geográficos. E assim, os façam se sentir como agentes
participativos em seu processo de construção de conhecimento e, desenvolvimento social.
Para isso, a utilização da audiodescrição de mapas, figuras, entre outros recursos didáticos –
baseados no trabalho com elementos visuais –, torna-se fundamental para o aprendizado desse
alunado. As imagens, nesse caso, são opções pedagógicas que agem como facilitadores no
processo de ensino-aprendizagem por ajudar o estudante a associar informações-conteúdorealidade e ao considerarmos àqueles que são deficientes visuais, a audiodescrição permite
que essa associação seja feita pelo cuidado com as palavras.
Diante desse fato, a proposta em trabalhar com sistemas de tecnologia assistiva pode
servir como potencial inclusivo, produzindo vida independente para alunos com deficiência.
A metodologia da audiodescrição (AD) auxilia na apropriação de recursos visuais não verbais,
ao traduzir imagens em palavras ena construção de um retrato verbal de: pessoas, paisagens,
objetos, cenas e ambientes, sem expressar julgamento ou opiniões a respeito. Desse modo,
aliar o trabalho das metodologias ativas, tecnologia e tecnologia assistiva é um possível
caminho para a inclusão de alunos com deficiência visual, trazendo como benefício uma
melhor compreensão.
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Resumo:
Esse estudo intitulado “O aluno com síndrome de Smith-Lemli-Opitz no atendimento
educacional especializado: um estudo descritivo”, apresenta levantamentos de dados
produzidos em uma pesquisa no curso de Doutorado em Educação do Programa de PósGraduação da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. Teve como objetivo
principal: descrever e analisar o processo vivenciado por um aluno com a síndrome de
SMITH-LEMLI-OPITZ

no

contexto

do

atendimento

educacional

especializado.

Especificamente, pretendeu-se: a) conhecer as principais características, particularidades e
peculiaridades da síndrome de Smith-Lemli-Opitz; b) descrever e analisar as práticas
pedagógicas no contexto do atendimento educacional especializado de um aluno com a
síndrome de Smith-Lemli-Opitz; e c) investigar como se dá o processo de desenvolvimento
de algumas funções psicológicas superiores (linguagem, memória, atenção e imaginação) de
um aluno com a síndrome de Smith-Lemli-Opitz no âmbito educacional, a partir da
contribuição histórico-cultural. Na elaboração desse estudo, o referencial metodológico
adotado, a partir da natureza qualitativa, assumiu o panorama do estudo de caso com enfoque
descritivo numa perspectiva histórico-cultural, dialogando essencialmente com Vigotski e
seus seguidores que entendem o ser humano como um ser que, independente de
características físicas, mentais ou sensoriais, produz conhecimento e cultura ao mesmo
tempo em que se apropria da cultura e do conhecimento dos outros sujeitos de seu grupo
social. O propósito da pesquisa não foi levantar um único dado e, sim, descrever e analisar
como acontece o processo de inclusão de Filipe, sujeito da pesquisa, a partir do envolvimento
com o contexto in loco, mas especificadamente no Atendimento Educacional Especializado.
Em suma, pode-se enfatizar que tais objetivos específicos conduziram plenamente ao

alcance do objetivo geral desse estudo, uma vez que permitiram entender, descrever e
analisar o cotidiano inclusivo desse sujeito em processo de inclusão tendo uma síndrome
rara e pouco estudada no contexto acadêmico educacional. Além disso, o estudo revelou que
quando a escola e seus profissionais entendem que o sujeito com ou sem deficiência é sujeito
produtor de história e cultura, tendem a trabalhar no sentido de que esse sujeito pode e deve
fazer parte de todo o cotidiano como membro ativo do processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Inclusão. Síndrome de Smith-Lemli-Opitz. Atendimento Educacional
Especializado.
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Na sociedade pós-moderna, a globalização, a evolução social e o desenvolvimento tecnológico introduziram
mudanças significativas que impactam diretamente no processo educativo tradicional, instituído nos
ambientes formais de educação. Aprender, nos tempos atuais, não se restringe aos muros escolares. A atual
era digital está permeada por diversas tecnologias da informação e comunicação, além de novas metodologias
voltadas à aprendizagem ativa, permitindo o acesso instantâneo aos diversos conteúdos existentes em
plataformas online. O presente resumo compartilha alguns resultados e reflexões frutos da dissertação
intitulada Metodologias ativas de aprendizagem e novas tecnologias: um olhar sobre o professor da era
digital no curso de Administração em Uberlândia - MG, investigação científica vinculada à linha de pesquisa
Mídias, Educação e Comunicação (MEC) do Programa de Pós Graduação em Tecnologias, Comunicação e
Educação (PPGCE) da Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Esta
investigação teve como principal objetivo conhecer e descrever os saberes docentes dos professores formados
e atuantes nos cursos superiores de Administração de Empresas, da modalidade presencial, de duas instituições
de ensino, sendo uma pública e uma particular, da cidade de Uberlândia/MG, frente as metodologias ativas de
aprendizagem e novas tecnologias digitais aplicadas por eles em suas aulas. O dialogo teórico se aprofundou
conceitualmente por meio da pesquisa bibliográfica e documental, na qual contextualizamos os ideais de
FREIRE (1996), MORAN (2007), MORAN; MASETTO; BEHRENS (2010), LAVAL (2004), SODRÉ
(2012), ANTUNES; PINTO (2017), KENSKI (2012), GÓMEZ (2015), CAMARGO; DAROS (2018),
BACICH; MORAN (2018) e outros autores que se referem sobre os impactos no processo educativo
resultantes da evolução tecnológica, econômica e social. A investigação prosseguiu com a coleta de dados
através de questionários estruturados na abordagem quali-quantitativa, dividido em dois grandes blocos, sendo
o primeiro correspondente às metodologias ativas e às novas tecnologias e o segundo referente ao perfil
docente. Posteriormente, os resultados obtidos em campo foram tabulados e analisados. Por fim, a pesquisa
apresentou proposta de produto educacional que proporciona um ponto para encontro online de informações
relevantes sobre esta temática.
PALAVRAS-CHAVE: Inovações Pedagógicas. Processo Educativo. Era digital.
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Resumo: Com a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), o distanciamento social
passou a ser um métodos de prevenção para a população o que levou à suspensão das
atividades educacionais em seus mais diversos níveis na modalidade presencial e fomentou
massivamente a implementação de atividades remotas. Este estudo tem por objetivo de
situar o debate do currículo no ensino remoto considerando a acentuação da precariedade
docente e discente neste contexto, para isso a pesquisa articulou-se a partir de uma
abordagem qualitativa sendo uma revisão bibliográfica de artigos científicos, usando a
plataforma Google Acadêmico como fonte de pesquisa. Deste modo os dados apontaram
questões como a ausência de formação em tecnologias digitais para os docentes, a
sofisticação do racismo através do ensino remoto pela exclusão digital, a ausência de uma
proposta pedagógica sistematizada e que leve em consideração a realidade do estudante, a
acentuação da precariedade docente. O ensino remoto traz diversas reverberações para
discentes e docentes em todas as modalidades da educação e como tencionar o currículo
nesta realidade é ainda mais urgente.
Palavras-chave: Ensino Remoto. Currículo. Precariedade.
1. Introdução

O campo da Educação vem debatendo nos últimos anos diversas questões como:
perspectivas curriculares, precariedade da docência, ensino e aprendizagem, acesso e
permanência, desigualdades sociais, relação professor aluno, etc. Com a pandemia do novo
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coronavírus (SARS-CoV-2) que tem como consequência a COVID-19, o distanciamento
social passou a ser a um dos meios de prevenção para a população o que levou à suspensão
de boa parte das atividades educacionais em seus mais diversos níveis na modalidade
presencial e fomentou massivamente a implementação de atividades remotas.
Tencionando algumas dessas problemáticas educacionais junto a realidade pandêmica que
vivemos, nos questionamos sobre como o ensino remoto contribui para reforçar as
desigualdades sociais, com o objetivo de situar o debate do currículo no ensino remoto
considerando a acentuação da precariedade docente e discente neste contexto, precariedade
esta que tem relação coms as condições físicas, sociais e psicológicas que perpassam o
ensino e a aprendizagem.
A Nova Razão do Mundo: A Fábrica do Sujeito Neoliberal, Dardot e Laval (2016)
analisam as características do sujeito formado dentro da lógica neoliberal. O capitalismo
gerou uma mudança submetendo as relações humanas à regra do lucro máximo. Tradições
são deixadas de lado, junto com a reciprocidade simbólica e os contratos voluntários entre
pessoas livres – obviamente sempre garantidos pela instância soberana – substituíram as
formas institucionais da aliança e da filiação. As relações humanas passam a ser baseadas
numa contratualização, que parte da lógica individualista.

Partindo de uma perspectiva curricular pós-crítica onde não se nega o processo formativo
do currículo ao mesmo pé que não vê o currículo como um processo salvador de libertação,
este estudo se afina com Tomaz Tadeu da Silva (2010) quando fala que: “As teorias
pós-críticas olham com desconfiança para conceitos... que supõem, uma essência subjetiva
que foi alterada e precisa ser restaurada.” (2010, p. 149). Pensando neste processo formativo
do currículo no ensino remoto, podemos pôr em cheque reverberações no reforço da
precariedade que atravessa a educação.

2. Metodologia

Para sua realização o presente trabalho articulou-se a partir de uma abordagem
qualitativa sendo uma revisão bibliográfica de artigos científicos, usando a plataforma
Google Acadêmico como fonte de pesquisa. Aqui consideramos que: “revisão qualitativa
sintetiza exclusivamente os estudos primários qualitativos, podendo diferir em abordagens
e níveis de interpretação.” (BOTELHO; CUNHA e MACEDO, 2011, p.07). Podemos
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considerar de grande valia essas divergências, pois, a partir delas podemos chegar a outras
questões pertinentes ao campo da educação.
Foram analisados alguns trabalhos publicados e indexados em periódicos nacionais que
retornaram da busca das seguintes palavras chave: currículo, ensino remoto e precariedade.
Foram encontrados cerca de 5.060 resultados, dos trabalhos encontrados foram selecionados
os cinco mais relevantes a partir da leitura do resumo dos mesmos, tendo como critério
serem artigos de revistas e terem sido produzidos em 2020, com o foco de fomentar os
questionamentos supracitados, além disso os dados foram organizados em tabela.

3. Resultados e Discussão
Para a seleção dos artigos deste estudo, foram levados em consideração critérios como: ter
sido feito em 2020, tencionar as diversas nuances educacionais na atual conjuntura
pandêmica . Visando uma leitura mais ampla no que se refere aos objetivos e resultados
dos artigos analisados, foi elaborada um quadro que se fixa nos resumos destes artigos
como podemos ver abaixo:
Resumos dos artigos pesquisados
Autores

JUNIOR, M. C. R.
et al.

FERREIRA, S. C.

JUNIOR, A. S.
C. et al

GEMELLI, C. E.
et al.

POTT, E. T. B.

Título

Ensino remoto
em tempos de
covid-19:
aplicações
e
dificuldades de
acesso
nos
estados do piauí
e maranhão.

Apartheid digital
em tempos de
educação remota:
atualizações
do
racismo brasileiro.

Educação de
Jovens
e
Adultos
no
contexto da
pandemia de
COVID-19:
cenários
e
dilemas em
municípios
baianos.

Multiformidade
e pejotização:
(re)configuraçõ
es do trabalho
docente
no
ensino superior
privado sob o
capitalismo
flexível.

Contribuições
da Psicologia
Escolar para o
ensino
superior
em
um contexto
de pandemia: o
papel
da
construção de
coletivos.

Ano

2020

2020

2020

2020

2020

Revista

Boletim
Conjuntura.

de

Interfaces científica.

Revista Encantar
Educação,
Cultura
e
Sociedade.

REAd.

Braz. J.
Develop.

Objetivo

“Analisar

as

“Analisar

‘ Analisar as atuais

“Descrever e analisar

a

of

“Apresentar um
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Resultado

transformações
decorridas com o
impacto
da
COVID-19 no setor
educacional,
analisando
os
empecilhos para a
efetivação
da
aprendizagem.”

como o racismo no
Brasil vem operando
para
excluir
a
população negra do
acesso à educação e
como este sistema de
opressão em meio à
pandemia se atualiza
sob a forma da
exclusão
na
participação
na
educação remota.”

Educação
de
Jovens
e
Adultos (EJA)
no contexto da
pandemia
de
Covid-19.”

configurações de
trabalho docente
em
instituições
privadas de ensino
superior,
sobretudo
da
região
metropolitana de
Porto Alegre”.

estudo teórico que
visa discutir e
refletir sobre o
papel
do
psicólogo escolar
no
ensino
superior em um
contexto
de
pandemia.”

“ Há uma incipiência
na apropriação das
tecnologias digitais,
pois os professores
não
foram
capacitados
para
trabalhar com TICs.”

“ Descreve a política
de
hierarquização
racial e a legitimação
dos arranjos sociais
excludentes,
possibilitados
pelas
desigualdades
educacionais
e
exclusão digital.”

“As condições
para
o
funcionamento
da
EJA
encontra-se
comprometida
por
questões
políticas
e
pedagógicas.”

“A precarização
das relações de
trabalho
e
o
discurso de gestão
de si alcançam o
trabalho docente e
resultam em um
movimento
de
pejotização.”

“Propõe-se
a
importância
do
cuidado
e
fortalecimento
das
relações
humanas dentro
do contexto do
ensino superior,
em especial pelo
desenvolvimento
de coletivos que
sejam capazes de
construir e pensar
formas eficientes
para o processo
de
formação
acadêmica.”

Voltando o nosso olhar para os resultados podemos analisar problemáticas como: a
ausência de formação em tecnologias digitais para os docentes, a sofisticação do racismo
através do ensino remoto pela exclusão digital, a ausência de uma proposta pedagógica
sistematizada e que leve em consideração a realidade do estudante, a acentuação da
precariedade da profissão docente em especial em instituições privadas e por fim a
importância de pensar esse processo formativo de modo coletivo.
Na sociedade liberal cada um é responsável por si. Esse homem empresarial busca
incessantemente a realização pessoal pelo sucesso perante a sociedade. As novas práticas
de fabricação e de gestão desse novo sujeito, faz com que ele trabalhe para empresa como
que trabalhasse para si mesmo , eliminando qualquer distância entre o indivíduo e a
empresa . Adestrado para se comportar dessa forma, o sujeito neoliberal é um eterno
competidor que deixa recair a culpa de todos os fracassos sobre si. Esta postura gera um
estado de insegurança e, inseguro, torna-se cada vez mais dependente do empregador,
aceitando todas as exigências que ele lhe faz, isso fica ainda mais nítido neste contexto
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pandêmico. Como o Estado se isenta da responsabilidade de cuidar dos riscos, o sujeito
neoliberal fica exposto aos riscos dos quais não pode escapar. Essa pressão que faz o
homem se auto explorar e o culpa por problemas que são inerentes, da economia, acarretar
em problemas psicológicos como ansiedade e depressão.
Analisar esses resultados faz pensar nas dificuldades que o ensino remoto reverbera
para discentes e docentes em todas as modalidades da educação e como tencionar o
currículo nesta realidade é ainda mais urgente, pois, o currículo é um dos tantos espaços
onde o conhecimento é fomentado. Para Silva (2010) o conhecimento não está fora do
poder, o conhecimento integra o poder, sendo assim negar ou dificultar ainda mais o
acesso e permanência dos estudantes, precarizar ainda mais o trabalho docente e não se
discutir coletivamente os processos do ensino remoto é garantir a perpetuação normativa
vigente, uma normativa racista, machista e LGBTfóbica, com a qual temos a obrigação de
criar fissuras.

4. Considerações Finais
Com este estudo podemos perceber que mais do que nunca é indispensável a produção
científica em educação especialmente em currículo, esse caminho pedagógico precisa ser
discutido de modo mais amplo, menos apressado e na potencialidade da perspectiva
pós-crítica de currículo. A população mais prejudicada pelo ensino remoto é a mesma que
está sendo mais prejudicada pela pandemia, sendo assim a educação precisa voltar os olhos
para as demandas educacionais que emanam das desigualdades sociais.
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Resumo:
Um dos principais recursos que o ser humano tem como meio de formação do
indivíduo e da sociedade é a leitura. E para que esta ocorra, é fundamental que os alunos
tenham acesso às obras literárias e despertem o interesse por essa prática. Desta forma, a
Prefeitura de Manaus firmou em agosto de 2018 parceira com a Plataforma Árvore de Livros
por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a fim de ampliar o uso das novas
tecnologias para o desenvolvimento de uma educação municipal de qualidade e democratizar
o acesso aos inúmeros títulos presentes na plataforma. Assim, o presente trabalho objetivou
a promoção do acesso às obras literárias para os alunos dos Anos Finais do Ensino
Fundamental da Escola Municipal Profa. Antônia Pereira da Silva, na Divisão Distrital Zonal
(DDZ) Norte do município de Manaus/AM, por meio de encontros semanais via grupos de
WhatsApp e a Plataforma Google Meet utilizando a Plataforma Digital Árvore de Livros
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para o acesso às leituras. O foco metodológico foi uma pesquisa qualitativa, o trabalho de
campo para a coleta de dados ocorreu no mês de maio de 2020, por meio da análise dos
relatórios de leitura presentes na Plataforma Digital e diálogos com os alunos e professores.
A pesquisa teve como base teórica o contato com a língua portuguesa, ancorada nos estudos
sobre leitura, leitura em ambientes virtuais e letramento norteados por Coscarelli; Ribeiro,
(2014), Cosson (2014), Freire (1988), Kleiman (2009), Koch e Elias (2008), Lévy (1999),
Martins (2007), dentre outros. O projeto articulou-se de maneira muito satisfatória. A
realização deste trabalho demonstrou que a utilização da Plataforma Digital Árvore de
Livros é uma ferramenta viável para o estímulo do interesse e acesso à prática da leitura,
pois, a leitura por meio de plataformas digitais proporciona o protagonismo dos estudantes
e o compartilhamento de diferentes recursos e aprendizados.
Palavras-chave: Leitura. Acesso. Plataformas digitais. Árvore de Livros.

1 Introdução
Um dos principais recursos que o ser humano tem como meio de formação do
indivíduo e da sociedade é a leitura, pois “propicia a ampliação do conhecimento, abre
horizontes na mente e aumenta o vocabulário, permitindo melhor entendimento do conteúdo
das obras.” (MARCONI, LAKATOS, 2001, p.15). Assim, a leitura promove os aspectos
cognitivos necessários ao aprendizado em todas as áreas de conhecimento.
Essa importância é reforçada quando Freire (1988, p.9) afirma que “A leitura do
mundo precede a leitura da palavra”, salientando que é importante perceber o quanto a
vivência do aluno associada à leitura propriamente dita, amplia o conhecimento. Lendo, o
aluno desperta o interesse em buscar respostas para suas dúvidas e se relaciona melhor com
o que está ao seu redor, permitindo que se posicione diante de qualquer situação.
No entanto, poucas pessoas apresentam habilidades para fazer uma boa leitura,
“mantendo as unidades de pensamento, avaliando o que se lê.” (MARCONI, LAKATOS,
2003, p.19). Na escola, nota-se a falta de interesse por parte dos educandos, que para Martins
(2007, p.9), explica-se pelo fato de não acrescentarmos ao ato de ler algo mais de nós além
do gosto mecânico de decifrar os sinais, sobretudo se esses sinais não se ligam de imediato
a uma experiência, fantasia ou necessidade.
Além do interesse, investigou-se as dificuldades de acesso às obras literárias
encontradas pelos alunos de baixa renda. De acordo com a 5ª edição da pesquisa Retratos da
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Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro – IPL em parceria com o Itaú Cultural,
verificou-se que “5% dos leitores e 1% dos não leitores disseram não ter lido mais porque
os livros são caros; e, 7% dos leitores e 2% dos não leitores não leram porque não há
bibliotecas por perto.” (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2019). Pressupõe-se assim, que a
Plataforma Digital Árvore de Livros vem a ser um meio de democratizar o acesso à leitura
para os estudantes da Escola Municipal Professora Antônia Pereira da Silva.
Esta pesquisa, partiu-se do pressuposto de que os alunos pouco realizam leituras de
obras literárias e passam grande parte do tempo com um dispositivo eletrônico em mãos. E
as novas tecnologias no que diz respeito a integração, inovação e comunicação podem ser
integradas ao contexto da sala de aula para a prática da leitura. Dentre elas, destaca-se a
internet, que se tornou uma aliada no processo de aprendizagem na leitura e escrita,
possibilitando um “novo meio de publicação de textos, sem existência física e com novas
características de produção, acesso e leitura.” (COSCARELLI; RIBEIRO, 2014 p. 227).
Tais observações fizeram com que o referido projeto fosse baseado na prática da
leitura por meio da Plataforma Digital Árvore de Livros, uma plataforma de leitura digital
disponibilizada para os alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental da Rede Municipal
de Ensino de Manaus, com uma série de acervos on-line, que permite o contato dos alunos
com obras literárias. Para Kátia Schweickardt - Ex-Secretária Municipal de Educação de
Manaus, “a Árvore de Livros vem democratizar o acesso aos inúmeros títulos da literatura
brasileira, desenvolvendo nos alunos o gosto pela leitura e da forma que eles estão mais
acostumados, que é utilizando os meios digitais.” É necessário salientar que a escola onde o
projeto foi aplicado, não possui uma biblioteca e essa forma tecnológica de aproximar o
discente da literatura faz como que a aprendizagem aconteça, mesmo, através das aulas
remotas.
Logo, o projeto justifica-se na deficiência do contato dos alunos com obras literárias
e a falta de interesse pela prática da leitora. Sendo assim, o objetivo geral foi proporcionar
aos alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professora Antônia
Pereira da Silva, o acesso e a democratização da leitura literária. E como objetivos
específicos, estimular o gosto prática leitora; proporcionar o protagonismo dos estudantes
por meio de atividades que promovam o letramento literário e digital; ampliar o repertório
cultural; e por fim, efetivar enquanto processo a leitura e a escrita. Ressalta-se, ainda, que
nesse período de Pandemia, acompanhei o Projeto Sensações e Sabores Literários na
Quarentena, desenvolvido pela Gerência de Formação Continuada da SEMED/Manaus,
3

organizado pelas formadoras Hercilaine Oliveira e Ádria Santos, que possibilitou lançar um
novo olhar para o universo da Literatura. Dentre os dez encontros literários, destaco o
momento em que o escritor amazonense Tenório Telles, concluiu que a leitura é um aspecto
significativo, uma forma de conhecimento e reflexão sobre a vida e o mundo, um caminho
para o processo de autoconhecimento e transformação. Suas palavras me impulsionaram
ainda mais a pesquisar e desenvolver este projeto.

2 Metodologia
A metodologia utilizada neste projeto do ponto de vista dos objetivos foi
exploratória, pois, segundo Gil (2002, p. 41) “estas pesquisas têm como objetivo
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a
constituir hipóteses, que na maioria dos casos, envolvem levantamento bibliográficos,
entrevistas, análise de exemplos que estimulem a compreensão".
E do ponto de vista dos procedimentos técnicos foi uma pesquisa de campo, por ser
“aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de
um problema para o qual procuramos uma resposta, ou de uma hipótese, que queiramos
comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles.” PRODANOV
(2013, p. 59)
A pesquisa de campo teve uma abordagem qualitativa, tendo em vista que, nesta,
seus passos podem ser definidos de maneira relativamente simples. Para Gil (2002, p.133),
“a análise qualitativa depende de muitos fatores, tais como a natureza dos dados coletados,
a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam
a investigação.” Os sujeitos desta pesquisa foram os alunos da rede municipal de ensino de
Manaus/AM, em especial, os alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental da Escola
Municipal Professora Antônia Pereira da Silva, da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Norte.
O trabalho de campo para a coleta de dados, ocorreu no mês de maio de 2020 com
as turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Profa. Antônia
Pereira da Silva, por meio da análise dos relatórios de leitura presentes na Plataforma Digital
Árvore de Livros e diálogos com os alunos e os professores. O projeto teve como base o
estudo do contato dos alunos com a língua portuguesa, com enfoque na leitura por meio da
Plataforma Digital Árvore de Livros.
A metodologia aplicada para o desenvolvimento das leituras e atividades propostas
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foram realizadas de forma dinâmica, objetivando a ideia de inovar a forma de ensino,
particularmente na leitura, com atividades desenvolvidas em encontros semanais. A
interação entre alunos e o professor coordenador, ocorreu por meio de grupos de WhatsApp,
Plataforma Digital Árvore de Livros e Ferramenta Google Meet. A princípio, houve a
apresentação da Plataforma e a explanação do seu funcionamento para os alunos, em um
encontro com os assessores da Árvore pelo Google Meet. No decorrer dos encontros, foram
indicados obras literárias, salientada a importância da leitura e desenvolvidas as estratégias
e habilidades necessárias por meio de atividades, como a produção textual escrita e oral,
produção de vídeo-poema, vídeos, fanzines, interpretações textuais, elaboração de café
literário, campeonatos de leitura internos e externos, participação do Festival de Arte Digital
(produção de Gifs), e o I Festival em Homenagem aos Escritores Amazonenses, com a
indicação de livros específicos dos autores trabalhados e um encontro pelo Google Meet com
o escritor amazonense Tenório Telles. Com esses encontros os alunos tiveram o contato com
algumas ferramentas tecnológicas e realizaram diversificados trabalhos. Como forma de
incentivo foi realizada uma premiação mensal para os leitores mais assíduos e engajados.
É importante salientar, que as atividades de leitura foram norteadas por Cosson
(2014). Para o autor, essa sequência é constituída por quatro passos: a motivação, introdução,
leitura e interpretação. Essa sequência possibilitou que a promoção ao letramento literário
ocorresse durante a aplicação do projeto. Ressalta-se, ainda, que no decorrer dos encontros
e das aplicações das atividades foram explícitas todas as intenções e objetivos para os alunos,
pois para Koch e Elias (2008) são os objetivos do leitor que nortearão o modo de leitura, em
mais tempo, atenção e interação. “Sejam eles, para nos manter bem informados, realizar
trabalhos acadêmicos ou para puro deleite.” Corroborando encontro em Kleiman (2009, p.
30), que constatou em um experimento com seus alunos, que as leituras realizadas com
objetivos específicos possibilitam a maior interação e compreensão dos textos lidos, e
complementa que nós somos capazes de lembrar muito melhor daqueles detalhes de um texto
que consideramos importante. Assim, a explicitação dos objetivos de leitura possibilitou
maior interação e compreensão dos textos pelos alunos.
O projeto finalizou em dezembro de 2020, com um encontro de encerramento via
Google Meet, onde os alunos puderam expressar suas opiniões e contribuir para as melhorias
da realização do projeto em 2021.

3 Resultados e Discussão
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Com o desenvolvimento do projeto foi possível discutir, analisar e proporcionar um
universo permeado de experiências leitoras. Neste contexto, a prática pedagógica trabalhou
com o conhecimento, que visa a elaboração de caminhos para o aprendizado da leitura como
um dos elementos fundamentais para a construção dos saberes.
A oportunidade de desenvolver este tipo de atividade, proporcionou a todos os
envolvidos um crescimento de aprendizado no campo educacional, intelectual e digital, no
sentido de aprimoramento do conhecimento literário e da prática da leitura. Nosso trabalho
apresenta resultados qualitativos, uma vez que se baseou na observação contínua dos
educandos durante os encontros semanais, nos relatórios de leitura presentes na plataforma
utilizada e nos depoimentos de pais, alunos e professores participantes. Resultados que serão
demostrados nos gráficos e depoimentos a seguir.
O gráfico 1 foi organizado a partir dos relatórios de leitura presentes na plataforma
e das observações realizadas durante a aplicação do projeto.

Gráfico 1 - Distribuição dos sujeitos em relação a
participação
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora

De acordo com a pesquisa, a escola selecionada possuía 1239 alunos matriculados
e cadastrados na Plataforma Digital Árvore de Livros. Desses 1239, apenas 407 alunos
estavam participando das aulas remotas. Durante a aplicação do projeto de leitura, 326
alunos se envolveram com o projeto. Observa-se que 80,2% dos alunos estiveram engajados
apesar de algumas dificuldades encontradas, como a falta de internet e dispositivos
eletrônicos.
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O gráfico 2 foi elaborado com base no relatório final de leitura presente na
plataforma analisada.

Gráfico 2 - Relação do quantitativo de livros lidos na
Plataforma Árvore de Livros
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Fonte: Elaborado pela autora

Podemos perceber que dos 1239 alunos, 326 participaram ativamente do projeto.
Durante a aplicação houve 4153 livros emprestados para realização da leitura, destes, 937
foram livros considerados lidos completos pela plataforma e 3216 considerados como leitura
incompleta. Vale ressaltar, que a plataforma contabiliza a leitura por um tempo médio de 3
a 5 minutos por página, e que quando o aluno lê com um tempo menor que essa média, a
leitura não é contabilizada como completa. No entanto, verificamos as leituras dos alunos
por meio das atividades realizadas com as turmas.
Durante a aplicação do projeto foram registrados alguns depoimentos de pais e
alunos e professores participantes, e como recorte apresentamos três desses depoimentos a
seguir.
A. C. N. B – aluna do 7º ano - “A Árvore de livros me incentivou a ter vontade de
ler mais e de maneira divertida, educativa e agradável. Nesta plataforma há diversos livros
para todos os gostos e todas as idades. A leitura deveria ser um hábito adotado por todos.
Fiquei apaixonada pela diversidade de livros que ela nos oferece gratuitamente. Como os
exemplos de livros que eu já li na plataforma tem o livro Trono de vidro, todos os sete
volumes, Corte de rosas e espinhos, todos os três volumes, Os contos de Shakespeare, O
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alienista e A dama do amanhecer.”

Podemos perceber com o depoimento da aluna, que a Plataforma Árvore estimula
o interesse pela leitura. Por ser uma plataforma gamificada, oferece aos alunos uma forma
ainda mais divertida para desenvolver habilidades e repertório de leitura. Esta, que a aluna
descreve como divertida, agradável e educativa.
Apresentamos a seguir o depoimento de um dos responsáveis dos alunos
participantes do projeto.
B. L. R. mãe de um dos alunos participantes do projeto - “Este projeto suplementou
a falta de uma biblioteca na escola, além de vir nessa fase tão difícil em que todos devemos
ficar em casa, pois ajudou bastante a ocupar o tempo das crianças, que nesta pandemia
tiveram que parar de estudar presencial para estudar online. Também proporcionou vários
benéficos, como o desenvolvimento da leitura, do raciocínio e da escrita. Percebi várias
mudanças depois do projeto, minha filha se interessou mais nos livros, participou das
atividades e dos campeonatos de leitura, ganhou incentivo, conversou com escritor e
adquiriu mais conhecimento, tudo isso sem sair de casa. O mais interessante foi ver que ela
estimulou a irmã dela de seis anos a ler também. Espero que este projeto continue ano que
vem, pois a leitura estimula o raciocínio e contribui para a formação de quem está lendo.
São tantos benefícios. Então, vamos ler mais.’
A partir do depoimento dessa mãe, podemos perceber que a leitura por meio da
Plataforma Árvore de Livros auxiliou não somente na prática leitora e formação dos alunos,
mas também como recurso pedagógico em meio a pandemia do novo Coronavírus durante
as aulas remotas.
Para C. S. S, professora participante do projeto – “A Árvore de Livros, veio para
somar. Ela é uma plataforma maravilhosa que tem o poder de mudar vidas. É nisso que eu
acredito. Como depoimentos que já recebemos de alunos que houve uma transformação no
seio familiar, pessoas que talvez não gostem de ler, mas quando elas têm acesso a
plataforma elas se apaixonam pela leitura e isso vai mudar toda a vida dela, vai mudar a
vida adulta dessa criança, a vida profissional.

Essa plataforma é incrível, eu sou

apaixonada por ela. Já li inúmeros livros né, porque sou uma leitora voraz de livros de
mistérios, já li lá todos que eu consegui encontrar, os da Agatha Christie, do Sidney Sheldon
e de vários outros autores. E eu acredito nisso, nesse poder de transformar vidas que a
Árvore tem, pois crianças que não tem dinheiro para compra de livros, nem mesmo nos
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Cebos, vão poder ter acesso aos livros de graça, basta ter uma internet, não
necessariamente boa. Ela vai ler os livros e vai mudar a vida dessa pessoa, vai mudar o
sentido, o modo como enxerga o mundo. Ali ela tem diversão, pode ler para trabalho,
pesquisas ou outros. Além de ter o formato gamificado, onde os alunos cuidam da floresta
e ganham moedas com base nas leituras para plantar e cuidar das suas árvores. Eu acredito
no poder transformador da leitura por meio dessa plataforma.
Os depoimentos, portanto, evidenciam que o projeto se articulou de maneira muito
satisfatória. Logo, muitos foram os resultados evidenciados através deste trabalho, como:
maior cumplicidade entre leitor e obra, aumento da criticidade, interesse e desempenho dos
alunos em desenvolver as atividades solicitadas, maior habilidade na escrita e na produção
textual, aumento do número de leituras realizadas na plataforma, bem como a colocação dos
alunos entre os top 10 de Manaus da Liga de leitores, a participação e apoio da família e a
possibilidade de acesso a diferentes obras pelos alunos. Além disso, o uso da plataforma
digital vem estimulando o interesse do aluno, uma vez que a internet está cada dia mais
frequente na sociedade, e os aparelhos eletrônicos, no cotidiano dos nossos alunos.
A realização deste trabalho demonstrou que a utilização da Plataforma Digital
Árvore de Livros é uma ferramenta viável para o estímulo do interesse e acesso à prática da
leitura, pois, a leitura por meio de plataformas digitais proporciona o protagonismo dos
estudantes e o compartilhamento de diferentes recursos e aprendizados. Com isso, “os
professores aprendem ao mesmo tempo que os estudantes e atualizam continuamente tanto
seus saberes "disciplinares" como suas competências pedagógicas” (Lévy, 1999, p.171).
Neste contexto, o professor vem a ser um colaborador da inteligência coletiva e a
aprendizagem se torna mútua. Assim, a leitura nas Plataforma Árvore auxiliou tanto os
docentes, quanto os discentes no que se refere a prática leitora.

4 Considerações Finais
De acordo com os PCNs, (1997. 41), uma prática constante de leitura na escola
pressupõe o trabalho com a diversidade de objetivos, modalidades e textos que caracterizam
as práticas de leitura de fato. Práticas de leitura que estão presentes entre uma das dez
competências específicas de língua portuguesa para o Ensino Fundamental na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC, 2017). Na 9º competência diz que o aluno deve “Envolver-se
em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para
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fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de
acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial
transformador e humanizador da experiência com a literatura. Dessa forma, a oportunidade
de desenvolver este tipo de atividade, utilizando um leque de obras encontradas na
Plataforma Digital Árvore de Livros, e com as diferentes metodologias que estão foram
aplicadas no desenvolvimento do projeto, foi possível proporcionar a todos os envolvidos os
aspectos necessários para o aprendizado no sentido de aprimoramento do conhecimento
literário e da prática da leitura.
Percebe -se que a leitura digital é mais acessível, podendo ela estar sempre nas mãos
dos alunos por meio de um aparelho eletrônico, disseminando o conhecimento e
democratizando a informação, visto que uma obra oferecida virtualmente pode ser acessada
por várias pessoas ao mesmo tempo. Assim, a leitura realizada pela plataforma digital é
capaz de atender vários estudantes, com um acervo amplo e atualizado, permitindo a
diversidade e interatividade por meio de outros saberes veiculados como, vídeos, podcast e
animações. Estas que podem contribuir para a compreensão de conteúdos e interesse por
parte dos estudantes.
Observou-se que, os alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental da Escola
Municipal Professora Antônia Pereira da Silva, da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Norte,
demostraram grande interesse pelo projeto e os objetivos propostos para a realização foram
cumpridos. A aplicação foi eficiente por disponibilizar uma ferramenta interessante,
diversificada, de fácil utilização e acessível para os alunos.
Entende-se que, com o compartilhamento das práticas e ações realizadas, este será
uma opção interessante e proveitosa para nossos alunos nos demais anos letivos e para as
demais escolas municipais contempladas com a plataforma digital. Nosso trabalho
continuará em desenvolvimento com novas ações em 2021.
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Resumo:
A presente pesquisa busca compreender a necessidade dos estudos sobre a sexualidade
humana na formação docente, visto que a Educação como processo formativo busca o
desenvolvimento integral do sujeito (físico, social, intelectual, emocional e simbólico) e
neste contexto a sexualidade não pode ser negligenciada na prática de estudos e ensino.
Partindo da busca bibliográfica para realização do trabalho, evidenciou-se que a sexualidade
é um conceito amplo sobre processos humanos e tem um conjunto de significados a partir
de construções sociais, envolvendo diversas ramificações e objetos de estudo, citando
gênero, identidade, sexo, desenvolvimento biológico, sujeito e até questões relacionada ao
poder. Alguns autores são importantes nos estudos sobre a sexualidade, como Foucault, que
escreve sobre o homem ser reconhecido como sujeito a partir de sua sexualidade e Freud,
que estudou teorias sobre o desenvolvimento infantil e sexualidade, apresentando como as
vivencias sexuais estão presentes desde o início da vida até o seu fim. Há muitos outros
pesquisadores na área, que vinculam o tema à Educação e este é o foco principal da pesquisa.
A escola tem uma linguagem plural e um dos pontos necessários para que os professores
estejam preparados para trabalhar com assuntos relacionados à sexualidade na instituição é
deixar pré-conceitos e estar aberto para as dúvidas de alunos e pronto para mediar discussões
formativas. Na graduação, é interessante ter uma base sobre o desenvolvimento humano e
entender as questões da sexualidade, visando a preparação da práxis que leve ao
conhecimento amplo dos alunos, isto desde a Educação Infantil, passando pelos anos iniciais
e até a adolescência e o período da puberdade, que tem características fortes de

desenvolvimento sexual. Estudos mostram que quanto mais informação os estudantes
tiverem, menos repressões terão. As crianças por si só são cheias de curiosidades e de acordo
com sua idade e maturidade, devem ser respondidas com clareza. Um ponto interessante e
importante de ser colocado é que a temática estudada nesta pesquisa sempre atualiza
conceitos, ou seja, a sociedade se transforma e as questões sobre a sexualidade também. Um
exemplo é sobre a educação sexual nas escolas, que teve início no final do século XX e segue
como motivo de discussão e crítica. Visto isto, faz-se importante a formação continuada de
docentes, para sempre estarem em conhecimento sobre assuntos que envolvam a Educação.

Palavras-chave: Sexualidade. Formação Docente. Sexualidade e Educação.
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Resumo:
Este trabalho tem o intuito de relatar as experiências e vivências de licenciandos durante o sexto
Tempo Comunidade e Seminário de Integração ocorridos no segundo semestre letivo do ano de
2019 do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Catalão
(UFCAT). Esta Licenciatura funciona em regime de Alternância entre o Tempo Universidade
e Tempo Comunidade. O encerramento do semestre ocorre com o Seminário de Integração,
envolvendo a apresentação de trabalhos interdisciplinares realizados com todas as disciplinas
do semestre letivo. Este Tempo Comunidade teve como temática os agrotóxicos e revelou ser
útil para a pesquisa, verificação e a observação da atual realidade do campo de Catalão (GO) e
Campo Alegre de Goiás (GO). Para isso, aplicaram-se questionários com profissionais de
agronomia e áreas relacionadas, onde se buscou sondar sobre as percepções do uso de
agrotóxicos, suas alternativas, além de analisar o modo como a aplicação de agrotóxicos
atingem o setor da agricultura e de que maneira os profissionais percebem seus impactos. As
respostas mostraram que ainda não é possível uma agricultura sem sua utilização. Conclui-se
que ensejam futuros estudos sobre a temática, de forma a se aprofundar sobre tais percepções e
falta de ações para minimizar danos.
Palavras-chave: Tempo Comunidade. Educação do Campo. Agrotóxicos.
1 Introdução
A Educação do Campo: “Constitui-se como luta social pelo acesso dos trabalhadores do
campo à educação (e não a qualquer educação) feita por eles mesmos e não apenas em seu

nome” (CALDART, 2012, p. 263). Para esta mesma autora, os professores são considerados
sujeitos fundamentais da formulação pedagógica e das transformações da escola e as lutas e
práticas da Educação do Campo têm defendido a valorização do seu trabalho e uma formação
específica nessa perspectiva para se alcançar uma educação no e do campo. Sendo assim, para
esta formação específica que leve em conta os anseios dos povos do campo, foram criados os
Cursos de Licenciatura em Educação do Campo, uma licenciatura voltada para a formação de
professores para atuarem nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio em escolas
do campo ou que recebam os povos do campo.
Do mesmo modo como a Educação do Campo, a Licenciatura em Educação do Campo
tem como um de seus princípios pedagógicos a prática denominada de Pedagogia da
Alternância: “A organização curricular desta graduação prevê etapas presenciais (equivalentes
a semestres de cursos regulares) ofertadas em regime de alternância entre tempo escola e tempo
comunidade [...]” (MOLINA, SÁ, 2012, p. 468). Segundo estas autoras, o objetivo destes dois
tempos formativos é integrar a atuação dos sujeitos educandos na construção do conhecimento
necessário a sua formação de educadores, não apenas nos espaços formativos escolares, mas
também nos tempos de produção da vida nas comunidades onde se encontram as Escolas do
Campo, propiciando assim a desejada formação específica para se trabalhar em Escolas do
Campo.
Assim, o Tempo Comunidade do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da
Universidade Federal de Catalão UFCAT) compreende uma das etapas de integração desta
referida graduação (UFG, 2016). As atividades desenvolvidas/vivenciadas no Tempo
Comunidade do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFCAT abrangem espaços
educativos importantes para a prática de educação ambiental. A contextualização de tópicos faz
parte da proposta pedagógica para a prática dos conhecimentos trabalhados durante o Tempo
Universidade. Diversos assuntos são trabalhados durante este período de forma a relacionar os
assuntos da área da habilitação do curso na teoria e prática.
O seminário de integração compreende a etapa de exposição das atividades realizadas/
desenvolvidas durante o período do Tempo Comunidade do Curso. Neste presente trabalho será
explicado a forma como foi conduzido este plano relatando as principais ações desempenhadas
neste Tempo Comunidade e Seminário de Integração do Sexto Período em 2019/2. Agrotóxicos
foi a temática escolhida e trabalhada pela turma do sexto período durante o desenvolvimento
do Tempo Comunidade do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFCAT. Por se
enquadrar em um tópico que se relaciona à área ambiental, abrangeu um tema importante para
trabalhar conceitos do campo de educação ambiental.

Marcatto (2002) alerta sobre o dever da coletividade de se envolver com os desafios
ambientais existentes, prestando atenção a respeito dos danos causados e a procurar
procedimentos para ajudar no conhecimento ou compreensão deles. Inca (2019) aborda como
este tipo de ação como os agrotóxicos vem sendo praticados na atualidade:

O Brasil vem sendo o país com maior consumo destes produtos desde 2008,
decorrente do desenvolvimento do agronegócio no setor econômico, havendo sérios
problemas quanto ao uso de agrotóxicos no país: permissão de agrotóxicos já banidos
em outros países e venda ilegal de agrotóxico que já foram proibidos (INCA, 2019).

Pode-se notar através desta introdução o envolvimento do tema agrotóxico com a área
de meio ambiente, principalmente com a questão nacional e os embates socioambientais acerca
do uso e impactos dos agrotóxicos. Deste modo, o objetivo deste trabalho é relatar a vivência
do Tempo Comunidade do Sexto Período do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da
Universidade Federal de Catalão (EDUCampo/UFCAT) em 2019/2.

2 Metodologia

Como citado anteriormente, o tema do Tempo Comunidade do Sexto Período do Curso
de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Catalão
(EDUCampo/UFCAT) em 2019/2 foi “Agrotóxicos – Usos, impactos e soluções”. As
disciplinas que os discentes estavam cursando e que trabalharam de forma interdisciplinar neste
semestre foram Ciência, Tecnologia e Sociedade, Educação de Jovens e Adultos, Estágio de
Docência em Ciências da Natureza no Ensino Fundamental ou EJA II, Laboratório de Ensino
de Ciências da Natureza II e Pesquisa em Educação. Tal temática foi escolhida por ser uma
discussão em alta no país neste momento devido ao grande número de agrotóxicos liberados,
como por poder ser trabalhada com os conhecimentos das diversas disciplinas cursadas pelos
discentes no período.
Eram objetivos do Tempo Comunidade a elaboração de uma entrevista para os
agrônomos para o levantamento de informações sobre os agrotóxicos e alternativas para o seu
uso. Para isso os alunos foram divididos em três (3) grupos de 4 a 5 alunos, sendo estes
orientados por um a dois professores do período. Este trabalho traz o relato de vivência do
primeiro Grupo, que fez entrevistas de sete profissionais de agronomia e áreas relacionadas das
cidades de Catalão (GO) e Campo Alegre de Goiás (GO) e pesquisas sobre agrotóxicos,
buscando conhecer o grau de toxicidade dos agrotóxicos, os mais usados em cada cultura e para

cada praga e alternativas para seu uso visando à questão ambiental.
Por meio de questionários aplicados, analisaram-se diversas questões como os riscos
que este tipo de atividade provoca, a concordância dos entrevistados com o uso dos agrotóxicos,
se existe a possibilidade da agricultura sem o uso de agrotóxicos e se acreditam estar ingerindo
alimentos contaminados. Segundo Combessie (2004, p.55), “O questionário tem por função
principal dar à pesquisa uma extensão maior e verificar estatisticamente até que ponto são
generalizáveis as informações e hipóteses previamente constituídas.” Ainda de acordo com
Chaer (2011), o questionário é de grande importância à pesquisa como técnica de obter dados
ao estudo e análise científica. Foram entrevistados profissionais que foram contactados pelos
alunos, receberam informações sobre a pesquisa e concordaram em participar através da
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Para o Seminário de Integração a proposta foi a construção de banners para apresentação
dos relatos do tempo comunidade e informações pesquisadas. Os banners trouxeram
informações sobre os agrotóxicos mais utilizados em cada cultura e para cada praga, o grau de
toxicidade dos mesmos e alternativas aos agrotóxicos. Assim, no final do segundo semestre de
2019 foi realizado o Seminário de Integração, momento em que foram realizadas apresentações
orais tendo os pôsteres como suporte para expor sobre os resultados obtidos no Tempo
Comunidade. Ao final de todas as atividades houve a entrega do relatório de entrevista e
pesquisa com a análise do grupo, bem como do banner elaborado e apresentado.

3 Resultados e Discussão

Os conhecimentos trabalhados durante a realização deste Tempo Comunidade
permitiram refletir sobre o atual campo de trabalho do Curso de Licenciatura em Educação do
Campo que pode desempenhar funções profissionais a respeito de questões socioambientais. A
análise do tema “Agrotóxicos – usos, impactos e soluções” se enquadrou numa área com grande
debate a respeito dos problemas que a utilização destes produtos pode desencadear no meio
ambiente, ou seja, aprofundou sobre os fatores econômicos, sociais, políticos, históricos e
ambientais envolvidos nesta problemática.
A análise estatística realizada observou como os entrevistados pensavam sobre a
utilização dos agrotóxicos nos trabalhos diários durante as práticas agrícolas. Na Figura 1 é
apresentada as respostas de algumas perguntas mais significativas das entrevistas realizadas
durante o período do Tempo Comunidade.

Figura 1: Respostas sobre a concordância dos entrevistados com o uso de agrotóxicos, a possibilidade
de agricultura sem o uso de agrotóxicos e se acredita estar ingerindo alimentos contaminados.

Através dos dados obtidos pôde-se identificar o nível de concordância com o uso de
agrotóxicos bem como o percentual sobre a possibilidade da agricultura sem o uso desses
produtos e se acreditam estar ingerindo alimentos contaminados com eles nas regiões
analisadas. Os resultados ainda permitiram visualizar como os profissionais da área tratam
sobre este assunto e relacionam com a área socioambiental, uma vez que o uso dos agrotóxicos
traz inúmeras consequências para a cadeia ecológica. Constatou-se que os entrevistados ainda
se preocupam pouco com a causa agroecológica, pois temas sobre a importância de trabalhos
sustentáveis foram pouco evidenciados e abordados durante as falas dos profissionais.
A execução deste Tempo Comunidade ainda foi de grande proveito para os discentes
desempenharem práticas pedagógicas de exercício da didática e docência. Trouxe também
saberes relevantes à área de educação ambiental que procurou, por exemplo, sensibilizar o
público universitário a respeito de atividades que colaboram com a ordem socioambiental,
propiciando instruir e despertar a atenção sobre os atuais desafios existentes nesta área.
Pôde-se perceber através da aplicação dos questionários que os profissionais
reconhecem os riscos ambientais da utilização dos agrotóxicos na cadeia produtiva do
agronegócio da região de Catalão (GO) e Campo Alegre de Goiás (GO), apesar de defenderem
o uso. Além disso, notou-se que a aplicação destes produtos ainda domina a maior parte do
mercado, limitando as práticas agroecológicas que se preocupam com a sustentabilidade e
atenção ao cuidado com o meio ambiente.

4 Considerações Finais

Por meio dos questionários aplicados foi apontado que além deste tema ser um bom

meio para reflexão sobre os atuais problemas de ordem ambiental e ser um instrumento de
educação ambiental, propiciou o engajamento crítico dos riscos que os agrotóxicos podem levar
à sociedade e aos ecossistemas. Além disso, por meio das pesquisas, identificou-se que o
mercado dos agrotóxicos ainda domina grande parte do setor do agronegócio, onde as atuais
técnicas precisam ser repensadas para práticas sustentáveis. Para a prática de formação de
professores, foi bastante produtivo a execução deste seminário no curso e comunidade
universitária por propiciar o domínio de informações importantes ao exercício da docência e
incentivar práticas pedagógicas com ênfase científica e socioambiental.
Conclui-se que este Seminário de Integração proporcionou a relação teoria versus
prática entre as disciplinas oferecidas no sexto período do Curso de Licenciatura em Educação
do Campo da Universidade Federal de Catalão por contextualizar os assuntos e tópicos
abordados de seus planos de ensino. Ainda estabeleceu a aproximação direta com experiências
investigativas ao se possibilitar realizar entrevistas com profissionais da área de agrotóxicos,
nas quais pôde-se entender suas diferentes visões, opiniões e percepções a respeito da utilização
desses produtos no atual mercado. Assim, o Tempo Comunidade vivenciado neste semestre foi
de grande impacto para a formação inicial de professores do campo de Ciências da Natureza.
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Resumo:
Atualmente o mundo vem passando por uma grande crise sanitária, devido a
pandemia do novo coronavírus. Diante da atual situação, as instituições de ensino e
profissionais da educação tiveram que repensar os métodos de ensino usados no sistema
presencial, assim o ensino remoto ganhou forças desde o início da pandemia, e com ele
surgem os desafios para alunos, professores e instituições de ensino com relação ao processo
de ensino-aprendizagem, uso das tecnologias e o acesso à internet principalmente pela
comunidade escolar da rede pública de ensino no Brasil. No ensino remoto, professores e
alunos estão conectados em tempo real para interação e construção do processo de ensinoaprendizagem apesar de estarem em espaços diferentes e respeitando o isolamento social
necessário para se evitar a disseminação do vírus. O presente trabalho tem como objetivo
relatar a vivência de bolsistas da Residência Pedagógica em Química da Universidade
Federal de Alagoas, durante as aulas remotas do ensino médio de uma escola pública do
Estado de Alagoas. Durante as aulas remotas é possível o residente observar, planejar e fazer
uso de plataformas de ensino, aplicativos educacionais, atividades, planos de aula, reuniões
pedagógicas, formações e projetos adaptados ao ensino remoto.

Durante as ações

desenvolvidas na Residência Pedagógica, é possível que os bolsistas se deparem com
situações do processo de ensino-aprendizagem que só é possível observar e vivenciar no
ensino remoto. Apesar dos desafios e das incertezas, a vivência dos residentes em Química
durante as aulas remotas é de fundamental importância para seu processo de formação
inicial, bem como para a formação continuada dos professores preceptores da Residência
Pedagógica.
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Resumo:
Este estudo almeja investigar os discursos teóricos que envolvem o campo da didática,
buscando através de uma revisão bibliográfica, refletir sobre as reverberações que as
produções desse campo de saber engendraram nas práticas educativas contemporâneas.
Discutiu-se igualmente, algumas provocações que atravessam o campo da didática da
modernidade ao presente, pensando nos desafios e perspectivas que despontam como
possibilidade criativa e pedagógica.
Palavras-chave: Didática. Pedagogia. Praticas Educativas.

1 Introdução
O campo da didática, tal como conhecemos, emerge na educação brasileira sendo
compreendido pelo conjunto de conhecimentos técnicos que versam acerca do fazer
pedagógico. Já desde Comênio, produzida como um ajuntamento de técnicas que possam
“ensinar tudo a todos”, a didática vai, em seu aspecto instrumental, localizar e hierarquizar
os saberes, fabricando formas pelas quais os saberes que não fossem tidos como
‘didáticos’, ou seriam localizados no campo do exótico ou renegados em pleno descrédito.
Enxergando vivamente, práticas instrumentais na escola. O campo da educação

buscou, através de embates políticos e teóricos, pensar um projeto educacional em nosso
país que prezasse em sua construção pela promoção de uma ação educativa que estivesse
comprometida com a democracia e justiça social. Várias correntes teóricas se lançaram na
disputa pela educação nacional abraçando tanto valores liberais quanto progressistas.
Ainda que, de certo modo, partilhem de certos atributos, como por exemplo, de certo olhar
naturalizado para a escola.
Um dos gestos teórico-políticos como resposta à exclusão que as práticas didáticas
instrumentais produziram, foi o de colocar a didática em questão (CANDAU, 1984),
intentando com isso fazer uma revisão crítica sobre o campo da didática, pensando em
contrapartida, uma didática fundamental.
Tal esforço coletivo se coloca em posição de “denúncia e anúncio, de busca de
caminhos que têm de ser construídos através do trabalho conjunto” (CANDAU, 1984, p.
198), aglutinando professores e teóricos do campo, buscando pensar uma prática
pedagógica “concreta, articulada com a perspectiva de transformação social” (CANDAU,
1984, p. 198) fazendo assim, emergir “uma nova configuração para a Didática”
(CANDAU, 1984, p. 198).
Desde os anos de 1960, o campo da didática buscou estabelecer críticas a uma
didática cada vez mais instrumental, denotando a necessidade de, “ao analisar a prática
pedagógica, compreender a multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem, ou
seja, pensar a didática a partir das suas dimensões técnicas, humanas e políticas” (SILVA,
2020, p. 810). Mobilizando toda uma produção teórica que possibilitasse tensionar os
estatutos da didática bem como sua relação com a escola.
Partindo desse pressuposto, queremos investigar os discursos teóricos que
envolvem o campo da didática, buscando através de uma revisão bibliográfica, refletir
sobre as reverberações que as produções desse campo de saber engendraram nas práticas
educativas contemporâneas. Intentamos igualmente, levantar algumas provocações que
atravessam o campo da didática no presente, nos desafios e perspectivas que despontam
como possibilidade criativa e pedagógica.

2 Metodologia
Este estudo abraça como procedimento metodológico a revisão bibliográfica,
entendendo que no processo de construção de pesquisa novos caminhos despontam de um

amadurecimento teórico, favorecendo o aparecimento de novas perspectivas conceituais
acerca do objeto estudado. A pesquisa acadêmica, ou seja, esse “processo no qual o
pesquisador tem uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um
processo intrinsecamente inacabado e permanente” (MINAYO, 1994, p. 23), vê na
discussão teórica um espaço importante, pois articula questões sobre o estar no mundo,
haja vista que “nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro
lugar, um problema da vida prática” (MINAYO, 2001, p. 17).
A revisão bibliográfica - enquanto procedimento metodológico- abraça como
principal técnica de seu procedimento a leitura, “pois é através dela que se pode identificar
as informações e os dados contidos no material selecionado, bem como verificar as
relações existentes entre eles de modo a analisar a sua consistência” (LIMA; MIOTO,2007,
p. 41).
Assim, é através da leitura e discussão de certo repertório teórico objeto desse
estudo, que podemos enxergar a revisão bibliográfica como um procedimento
metodológico “importante na produção do conhecimento científico capaz de gerar,
especialmente em temas pouco explorados, a postulação de hipóteses ou interpretações que
servirão de ponto de partida para outras pesquisas” (LIMA; MIOTO, 2007, p. 44).

3 Resultados e Discussão
Fabricada para fabricar a modernidade tal como a compreendemos, a instituição
escolar nos seus fundamentos e práticas educacionais, longe de algo natural, foi inventada
visando atender as demandas específicas do projeto que a produziu, que lhe colocou em
funcionamento e lhe naturalizou. A modernidade, como nos afirma Paula Sibilia, buscou
por meio da instituição escolar “a responsabilidade de educar todos os cidadãos para que
ficassem à altura de tão magno projeto, servindo-se para esse fim dos potentes recursos de
cada Estado nacional” (2012, p. 17).
A escola moderna, fortemente influenciada pelo humanismo, vai através da
disciplina, pensar na pedagogia e seu processo civilizador como instrumento convertedor
de animalidade em humanidade. Nesses termos, a instituição escolar deve em seu
funcionamento “humanizar o animal da nossa espécie, disciplinando-o para modernizá-lo
e, desse modo, iniciar a evolução capaz de convertê-lo num bom cidadão” (SIBILIA, 2012,
p. 18). Tal instituição desponta com objetivos específicos, nos como afirma Sibilia:

[...] o regime escolar foi inventado algum tempo atrás em uma cultura bem
definida, isto é, numa confluência espaço temporal concreta e identificável,
diríamos até que recente demais para ter se arraigado a ponto de se tornar
inquestionável. De fato, essa instituição foi concebida com o objetivo de atender
a um conjunto de demandas específicas do projeto histórico que a planejou e
procurou pô-la em prática: a modernidade (2012, p. 16).

Algumas produções teóricas vão funcionar, neste sentido, como fundamentos para
o que vai despontar como campo da educação como formação humana, fruto da
modernidade. O discurso da formação humana ganha largamente terreno no campo
pedagógico, sofisticando-se em variadas vertentes teóricas, “a educação moderna tornou-se
assim baseada numa verdade particular sobre a natureza e o destino do ser humano”
(BIESTA, 2017, p. 19), versada pelo projeto pedagogizador e humanizador da escola,
imbuída da socialização. Biesta, inclusive, salienta que:
Muitas práticas educacionais são configuradas como práticas de socialização.
Preocupam-se com a inserção de recém-chegados numa ordem sociopolítica e
cultural existente. Isso tem sua importância, porque equipa os recém-chegados
com as ferramentas culturais necessárias para a participação numa forma
particular de vida e, ao mesmo tempo, assegura a continuidade cultural e social.
Mas não podemos ser demasiado ingênuos a esse respeito, porque esses
processos também contribuem para a reprodução de desigualdades existentes –
involuntariamente ou, naqueles casos em que a educação é utilizada para
conservar determinadas práticas e tradições, também voluntariamente. (2017, p.
16).

Outros campos adentram na educação, o positivismo, o liberalismo, etc. Contudo,
o que chamamos de teorias críticas, vão tensionar a instituição escolar e seu estatuto
natural, percebendo-a como um aparelho ideológico do Estado - sob a luz de Althusser
(1980) – assim como denunciando como a escola estabelece um capital cultural dominante
– se atendo aqui a Bourdieu e Passeron (1975). Perspectivas materialistas vão igualmente
ganhar corpo no campo da educação, como contraponto às visões positivistas e liberais já
difundidas no cotidiano escolar.
É nesse cenário discursivo que o campo da didática emerge no Brasil, tendo como
desafios teóricos tanto a reflexão crítica do papel da escola a partir dos anos 1930, como as
disputas no que Libâneo (2012) chamou de tendências pedagógicas, em suas propostas e
defesas de projeto educacional nacional. Surgem então, algumas tendências como
a pedagogia libertadora, a pedagogia libertária e a pedagógica crítico-social
dos conteúdos, que buscaram pensar a prática pedagógica por um viés
democrático, percebendo que no ambiente escolar é na relação professoraluno que os saberes se articulam e que nenhuma prática pedagógica é neutra
ideologicamente, pelo contrário, tais tendências conceberam a educação como
uma prática comprometida com o social (SILVA, 2020, p. 810).

Vale salientar que a postura progressista de algumas tendências pedagógicas,

primeiro se situa em um período de intensa produção em prol de uma democracia, que
inclusive não estava como regime político do país haja vista a ditadura civil-militar a partir
de 1964; segundo pelo fato de se contraporem aos ideais liberais, seja no movimento
escolanovista, seja nas práticas tecnicistas tão difundidas no país.
Para além dessas tendências, outras produções a partir do final dos anos de 1980,
principalmente pós-estruturalistas, vão adensar o questionamento à escola, interrogando
sua naturalização e suspeitando de sua importância em nossa sociedade. Para tal
provocação, a denúncia pós-estruturalista evidencia a escola como uma maquinaria,
funcionando por meio de tecnologias diversas que possuem um mesmo objetivo: fabricar
subjetividades (DUSSEL, 2003).
Nessa esteira, o lugar da escola e suas respectivas práticas didáticas são
tensionados, sob o intuito de pensar formas pelas quais os saberes que hoje consideramos
indispensáveis ao nosso social, pudessem ser visibilizados e ensinados sem a marca da
disciplinarização, nem tampouco pelo olhar didatizador de certas práticas escolarizadas.
Exatamente porque, como nos aponta Dussel:
[...] a sala de aula como a conhecemos e também as estruturas que a precederam
são situações sociais nas quais se produzem as conduções. Em primeiro lugar,
interessa que a criança conduza a si mesma, seja ficando quieta em seu banco ou
conduzindo seu próprio pensamento durante a aprendizagem. Em segundo lugar,
que conduza a si mesma por meio de e com base em modelos, pautas e normas
definidas pelo condutor dessas conduções: o professor e, acima dele, o estado.
Nos postulados da pedagogia com relação à sala de aula, principalmente com
respeito ao método, pode-se observar como se produz uma certa
"governamentalidade", estado que permite que sejamos governados (2003, p.
46).

No Brasil contemporâneo, o campo da educação denota como reverberação dessas
produções teórico-políticas algumas conquistas, “como a ampliação do atendimento a
quase todas as crianças e todos os jovens em idade escolar, ao mesmo tempo em que
evidencia enormes problemas, como a sonegação desse direito público, especialmente para
os pobres” (PIMENTA; PINTO; SEVERO, 2020, p. 4). O desafio que emerge para a
formação docente, sob esta ótica, reside no fato de que “pensar e fazer a formação de
professores envolve considerar condições situacionais e conscientizar-se das finalidades
dessa formação, considerar os porquês, o para quê e o para quem é realizada essa
formação, assumindo compromissos éticos e sociais” (GATTI, 2017, p. 722).
Principalmente quando práticas neoliberais se proliferam nos discursos
pedagógicos e nos processos didáticos sobre os jargões do empreendedorismo e
competitividade, visando destruir a escola e com isso o campo da educação. Somada a

crescente precarização do trabalho e das condições dos docentes do nosso país, os
professores sofrem ataques de diversos mecanismos institucionais de avaliação
mercadológica e eleitoreiras, além de recentemente, serem instados a perseguições sob a
acusação de doutrinação ideológica, através de projetos como ‘Escola sem Partido’.
Assim, alguns teóricos como Jan Masschelein

e

Maarten

Simons

(2014),

intentam refletir em torno de uma defesa da escola como espaço comum, no qual a
interação que o espaço público engendra, possibilita uma interdependência no qual
saberes produzem reverberações. Defendendo, assim, a escola não em seus aspectos
disciplinarizadores ou didatizantes, mas nas possibilidades e atravessamentos que a
instituição escolar continua a aglutinar nos encontros que mobiliza.

4 Considerações Finais
Este estudo buscou investigar os discursos teóricos que envolvem o campo da
didática, almejando por meio de um olhar bibliográfico, pensar sobre as reverberações que
as produções desse campo de saber engendraram nas práticas educativas contemporâneas.
Intentamos – ainda que de maneira ainda inicial -, levantar algumas provocações que
atravessam o campo da didática no presente, nos desafios e perspectivas que despontam
como possibilidade criativa e pedagógica.
As provocações que o campo da didática articula, mobiliza possibilidade críticas
para pensarmos nosso presente, talvez, criar problemas ao pensamento sejam ferramentas
potentes que produzem efeitos criativos e reivindicatórios de outras maneiras de viver o
presente e pensar a educação.
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Resumo:
A pandemia do coronavírus – COVID 19 ocasionou alterações na forma de nos
relacionarmos e conectarmos. Não distante dessa realidade, as instituições de ensino
sofreram os impactos causados com a obrigatoriedade do isolamento social. A proibição das
aulas presenciais suscitou consequências nas práticas pedagógicas, influenciando mudanças
nos métodos de ensino utilizados pelos docentes em tempos pandêmicos. Dessa forma,
acarretando uma nova prática do fazer docente. Com isso, as instituições e profissionais da
educação tiveram que se adaptar as novas demandas e provocações educacionais. Atendendo
a esses desafios, o Google MEET mostrou-se como um recurso pedagógico para promoção
de aulas síncronas no ensino médio técnico em uma escola particular no Rio de Janeiro. Para
facilitar a comunicação com os discentes, esse recurso foi escolhido como ferramenta onde
estão sendo dinamizadas as aulas síncronas de uma turma do curso de formação de
professores. Devido à facilidade do programa, toda turma participa ativamente dos
encontros. Os resultados parciais demonstram que as aulas assíncronas atendem as demandas
pedagógicas do curso. Para análise dos dados gerados, utilizaremos a Análise Dialógica do
Discurso (ADD) para examinar os discursos da turma durante as atividades on-line. Tendo
uma abordagem intervencionista onde as pesquisadoras estão diretamente ligadas ao objeto
de estudo e interpretativista, buscaremos entender o impacto da utilização das tecnologias
averiguando a participação dos discentes nas atividades. Dessa forma, buscamos
compreender a influência dos recursos tecnológicos no Ensino Médio Técnico e estabelecer

a relação entre a utilização do Google MEET em tempos de pandemia na efetivação da
aprendizagem dos educandos.
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Resumo: Diante dos impactos causados pela pandemia do Covid-19, as instituições de ensino
suspenderam as aulas presenciais, como medida de distanciamento social, tornando necessária
a adoção do ensino remoto por meio das tecnologias digitais. Nessa perspectiva, o presente
estudo objetiva relatar e refletir sobre a utilização de ferramentas tecnológicas no decorrer do
primeiro módulo do Programa de Residência Pedagógica - PRP, no Instituto Federal de Alagoas
– Campus Penedo. O trabalho de abordagem qualitativa de caráter descritivo foi elaborado com
base na observação, reflexão e descrição da própria experiência durante o PRP, nas aulas de
Biologia da turma de 1º ano do curso Técnico de nível médio integrado em Meio Ambiente,
através do Google Meet. Os resultados obtidos apontam que foi necessário reduzir o horário
das aulas e utilizar ferramentas tecnológicas, como a plataforma Quizizz e Wordwall, após a
explanação dos conteúdos, para tornar as aulas mais atrativas e estimular a autonomia dos
alunos. Conclui-se que, mesmo de forma virtual, foi possível compreender a relação entre o
professor, o conteúdo e o aluno, sendo o docente responsável por instigar o educando a enfrentar
os desafios e incentivar o conhecimento perante as novas metodologias e o uso das ferramentas
tecnológicas.

Palavras-chave: Residência Pedagógica. Biologia. Ferramentas Tecnológicas.

1 Introdução
Diante dos impactos causados pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), as
sociedades se tornaram compelidas a seguir medidas de contenção, modificando de maneira
radical o cotidiano das pessoas.
Das mudanças ocorridas, como proposta para combater e mitigar a disseminação e
contágio do Coronavírus, o isolamento social se destacou com maior efeito na sociedade,
especialmente quando consideramos as comunidades acadêmicas (dentre outros grupos), que
foram subjugadas a paralisar suas atividades presenciais e, posteriormente, retomando suas
ações de forma remota por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação.
Diante disso, as instituições de ensino necessitaram de readequação para prosseguir com
as práticas educativas. Deste modo, as redes de educação pública e privada recorreram às redes
sociais, e a outras plataformas de informação e comunicação, objetivando as técnicas e
experiências direcionadas ao ensino híbrido e, principalmente, ao ensino remoto.
Nesse contexto, a necessidade de utilização de tecnologias digitais gerou desafios para
os indivíduos associados, direta ou indiretamente. Assim, o presente trabalho se estabelece no
propósito de explanar as experiências sucedidas, tendo em vista a utilização de ferramentas
tecnológicas, ao longo do primeiro módulo do Programa de Residência Pedagógica (PRP), no
Instituto Federal de Alagoas, Campus Penedo.

2 Metodologia
O presente trabalho utilizou-se de uma abordagem qualitativa de caráter descritivo
(BARBATO, 2008) e foi elaborado com base na observação, reflexão e descrição da própria
experiência durante o Programa de Residência Pedagógica - PRP do Instituto Federal de
Alagoas - IFAL, Campus Penedo, tendo como foco as aulas remotas de biologia e como público
alvo duas turmas do 1º ano do Curso Técnico Integrado em Meio Ambiente do Instituto Federal
de Alagoas, Campus Penedo, durante o período de 12 de março a 24 de abril de 2021.
Reuniões online através da plataforma virtual Google Meet com o professor preceptor e
os residentes do PRP foram realizadas para planejamento das aulas bem como discussão sobre
as atividades a serem aplicadas.

O planejamento das aulas remotas incluiu a construção dos planos de aulas semanais
para os momentos síncronos e assíncronos das turmas A e B do 1º Ano de Meio Ambiente.
Durante o período de sete semanas foram feitas observações das aulas síncronas (uma hora) e
assíncronas (duas horas) semanalmente. E, além da observação ativa das aulas online,
ferramentas tecnológicas foram utilizadas, sendo elas a plataforma Quizizz e Wordwall.

3 Resultados e Discussão

Diante do cenário atual envolvendo a pandemia provocada pelo Covid-19, as aulas, de
modo geral, no Instituto Federal de Alagoas, Campus Penedo, adotaram o “Ensino Remoto
Emergencial”.
Porém, deve-se diferenciar “aula remota” de “Educação a Distância”. Conforme bem
explicado por Tobgyal (2020), as aulas remotas trataram simplesmente de uma
tentativa de “reprodução” da aula presencial, transmitindo-a virtualmente em caráter
excepcional. A Educação a Distância, por outro lado, é uma modalidade bem
planejada, regulamentada e que requer ampla conceituação didático pedagógica
(JUNIOR et al., 2020 p. 34).

Nessa circunstância, as aulas passaram a ser realizadas através da plataforma virtual
Google Meet. A fim de torná-las menos cansativas e enfadonhas as durações das aulas foram
reduzidas e na tentativa de instigar a participação e engajamento dos alunos, o uso de
ferramentas tecnológicas foi adotado, sendo eles a plataforma Quizizz e Wordwall.
De acordo com Moran (2015, p. 17)
A maior parte do tempo - na educação presencial e a distância - ensinamos com
materiais e comunicações escritos, orais e audiovisuais, previamente selecionados ou
elaborados. São extremamente importantes, mas a melhor forma de aprender é
combinando equilibradamente atividades, desafios e informação contextualizada.
Para aprender a dirigir um carro, não basta ler muito sobre esse tema; tem que
experimentar, rodar com o ele em diversas situações com supervisão, para depois
poder assumir o comando do veículo sem riscos (MORAN, 2015, p. 17).

E é justamente essa a proposta das metodologias ativas utilizadas no âmbito escolar
- impulsionar o aluno para que adquira responsabilidade e autonomia no seu próprio processo

de aprendizagem, proporcionando a estes desafios que exigem o desenvolvimento de
habilidades intelectuais e cognitivas resultando em uma experiência enriquecedora.
E o que seriam as metodologias ativas? Para Lovato et. al. (2018, p.157), são
metodologias nas quais o aluno é o protagonista central, enquanto os professores são
mediadores ou facilitadores do processo.
Dentre os variados tipos de metodologia, o presente trabalho destaca o uso de jogos a
partir de ferramentas tecnológicas, sendo elas a plataforma Quizizz, uma plataforma de
elaboração e aplicação de testes no formato “quiz” envolvendo perguntas de múltipla escolha.
Funciona a partir do envio de um código para o aluno, não sendo obrigatória a instalação do
aplicativo no dispositivo (seja ele computador ou celular), o acesso pode ser feito através do
link https://quizizz.com/join; e, Wordwall, uma plataforma utilizada para elaboração de
atividades online na forma gamificada, em modelos diversos. Também não é obrigatória a
instalação

de

aplicativo

para

acesso,

sendo

este

realizado

através

do

link

https://wordwall.net/pt.
Ambas foram utilizadas logo após a explanação de conteúdos didáticos específicos e foi
possível observar o alto índice de interação dos alunos na aula a partir do uso de tais
ferramentas, quando comparado com as aulas sem que o uso destas fosse feito. O uso das
metodologias ativas citadas provocou inquietações nos alunos fazendo com que saíssem da
comodidade de apenas “ouvir” a aula, derrubou as barreiras da passividade, tornando-os agentes
ativos do seu processo de aprendizado.

4 Considerações Finais

Considerando todo decurso do primeiro módulo do Programa de Residência Pedagógica
- IFAL, foi possível enxergar sob ângulos distintos como se dá o processo de ensino como um
todo. Mesmo não exercendo o modelo “tradicional” residência pedagógica ao qual todos
esperávamos, colocando em prática a regência, foi possível vivenciar muito mais do almejavase, uma vez que, além do contato virtual com as turmas, pode-se também aprender a usar
ferramentas tecnológicas de aprendizagem, bem como aplica-las aos alunos.

Ao manter contato direto com os alunos, mesmo que por uma plataforma virtual, foi
possível entender todo o mecanismo envolvido por trás da relação professor - assunto didático
– aluno. Através do uso do computador juntamente com a internet, o professor é capaz de
explorar inúmeros recursos que podem ser utilizados na prática pedagógica, incrementando sua
atuação, ampliando seu campo de ensino e instigando o aluno perante novas metodologias e
desafios e o uso das ferramentas tecnológicas proporcionou esse cenário.
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Resumo:
O presente trabalho traz uma vivência em uma escola situada no município de Recife, e se
refere ao desenvolvimento de um planejamento didático interdisciplinar com as disciplinas
de História e Língua Portuguesa, composta por três regências com carga horária de quatro
horas de aula cada. Com objetivo vivenciar as práticas educativas dentro da sala de aula
debatendo as relações étnico raciais fazendo e a interdisciplinaridade entre as disciplinas de
História e Língua Portuguesa. Este estudo é de natureza qualitativa tratando-se de um
estudo de caso, realizamos observação participante e levantamento de informações
referentes aos aspectos que compunham a estrutura da instituição, com a proposta de
discussão sobre a obrigatoriedade do o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana
em todas as instituições de ensino com a Lei 10.639-2003. Concluir as etapas das aulas
com a colaboração efetiva dos estudantes e do professor da turma,diz respeito a uma
satisfação pessoal e profissional, mas acima de tudo a sensação de dever cumprido e de que
as aprendizagens adquiridas na sala de aula foram de fato significativas, para os envolvidos
nesse processo.

Palavras-chaves: Interdisciplinar. Etnico-racial. Escola.
Introdução
Levando-se em consideração que a maioria das vezes o negro no Brasil é associado
apenas ao período escravista, desconsiderando-se sua vida anterior e posterior a esse
período entendemos a importância de desconstruir o que há na prática curricular referente à
raça e hegemonia de identidade branca e fazer com que nossos/as alunos/as tenham um
conhecimento mais abrangente de sua origem de raça, ou seja, que na África não existe só
fome, miséria e doenças, e sim uma cultura lingüística, gastronômica, religiosa, artística e
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intelectual, e assim, enfatizar a outro face da história, que não se mostra no discurso
curricular dominante, que reproduz o preconceito.
Compreendendo tais apontamentos foram elaboradas três regências com sub-temas:
Música e Dança Afro Brasileira, sua influência na nossa cultura imaterial, Conhecer
lendas, jogos e brincadeiras africanas que influenciaram nossa cultura para a disciplina
Pesquisa e Prática Pedagógica IV – Estágio no Ensino Fundamental A, do curso de
Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que buscou um planejamento
didático interdisciplinar com as disciplinas de História e Língua Portuguesa. Dentro desses
aspectos, nosso objetivo é vivenciar as práticas educativas dentro da sala de aula debatendo
as relações étnico raciais fazendo a interdisciplinaridade entre as disciplinas de história e
língua portuguesa.
Nossa discussão acerca das relações étnico raciais é uma das engrenagens
principais para a evolução da sociedade dos aspectos conservadores ainda latentes no nosso
cotidiano. Diante dessa necessidade foi promulgada a lei 10.639/2003 estabelecendo a
obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas, depois de alguns
anos foi alterada pela lei 11.645/2008 que agrega o ensino da história e cultura indígena.
Essa legislação busca cada vez mais efetivar essa temática nos currículos oficiais, dando
assim uma importância para a formação cidadã dos/as nossos/as alunos/as.
O trabalho abordando a temática reconheceu a importância da lei nas escolas de
modo a ampliar um maior contato dos/as estudantes com a diversidade cultural que marca
os traços sociais de nosso país. Sendo assim, foi desenvolvido um plano de ensino que
abarcou não somente a memória, mas também, e fundamentalmente, a atualidade da
cultura afro-brasileira.
Defendendo uma perspectiva pós-crítica do currículo, Silva (1999) aborda a
narrativa étnico racial ao fazer uma crítica a outras formas de tratar a questão. Para o
mesmo:
As teorias críticas focalizadas na dinâmica da raça e da etnia também se
concentraram, inicialmente, em questões de acesso à educação e ao currículo. A
questão consistia em analisar os fatores que levavam ao consistente fracasso
escolar das crianças e jovens pertencentes a grupos étnicos e raciais considerados
minoritários. Embora muitas dessas análises se concentraram nos mecanismos
sociais e institucionais que supostamente estavam na raiz desse fracasso, elas, em
geral, deixavam de questionar o tipo de conhecimento que estava no centro do
currículo que era oferecido às crianças e jovens pertencentes àqueles grupos.
(SILVA, 1999, p.99).
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Mediante a essa situação surge a necessidade da criação de políticas públicas que
proporcionem a reparação, valorização e o reconhecimento da cultura afro-brasileira e
afrodescendente que visa ao Estado a responsabilidade de ressarcir os descendentes de
pessoas escravizadas como afirma Martins (2013).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996) no art. 26 no § 4º estabelece
que o ensino da história no Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas
e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana
e européia. Desconstruindo assim o imaginário do negro que reproduz uma educação
classificatória, excludente e preconceituosa que ainda persiste em nossa sociedade,
valorizando a diversidade cultural existente em nosso território.
Visando a uma proposta interdisciplinar, buscamos trabalhar os conteúdos da
Língua Portuguesa no que se refere à compreensão de língua como interação do sujeito
para com o mundo. Assim como a história passou por uma crise de paradigmas que
influenciou em um novo caminho para o ensino de história. O ensino da língua portuguesa
também passou por um momento determinante que contribuiu para hoje, se pensar em uma
nova perspectiva de ensino da língua nas escolas.
Com isto iremos nos ater ao trabalho com gênero textual. O gênero textual é uma
junção de vários elementos linguísticos fonológicos, morfológicos, lexicais, semânticos,
sintáticos, oracionais, textuais, pragmáticos, discursivo usado em diferentes contextos para
a expressão do ser humano.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (
PCNs) o trabalho com os gêneros textuais tem por finalidade a aprendizagem da escrita e
leitura da norma culta, e dando assim a capacidade do autor de escrever e colocar seu texto
no gênero adequado para o fim do seu propósito de escrita.
Dentro desta perspectiva usamos o conto como gênero textual para trabalharmos, o
conto é um dos gêneros narrativos mais vinculados e realizados na literatura brasileira,
temos como exemplo Machado de Assis, Mário de Andrade e vários outros. Em sua
estrutura o conto tem narrativa curta, personagens, envolve algum conflito e etc, que
muitas vezes trazem reflexões e aprendizagens do cotidiano. É bom saber que:
É importante salientar que a função social do conto, em geral, é preencher os
momentos de lazer, propor aos ouvintes modelos de comportamento, transmitir
os valores e concepções do mundo próprios de determinada sociedade. Para
atingir esses objetivos através da escrita, parte-se de modelos, que servirão de
base para outros relatos. Mas apenas apresentar modelos pode não bastar para a
captura de suas características pelos alunos. Assim, levá-los a identificar as
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características desse gênero textual de forma explícita é, no nosso entender, uma
forma mais eficaz de auxiliá-los no desenvolvimento de sua escrita, conseguindo,
assim, atingir os propósitos sociais desse gênero textual. (BORBA, 2013, p.05)

E neste sentido que nos debruçamos a trabalhar o gênero com os alunos/as, visando
um maior aproveitamento do trabalho desenvolvido.
METODOLOGIA
A pesquisa é descritiva e de abordagem qualitativa na perspectiva de Minayo
(1996), a escolha dessa abordagem ocorreu por compreendermos que é impossível
dissociar o sujeito do mundo real, tornando a pesquisa “mais rica do que qualquer teoria,
qualquer pensamento que podemos ter sobre ela” (MINAYO, 1996, p. 21).
Quanto aos procedimentos técnicos essa pesquisa está alinhada com o que Lüdke e
André apresentam como estudo de caso, já que nos possibilitou uma interpretação
contextualizada, que buscou revelar as múltiplas dimensões presentes, enfatizando “a
complexidade natural das situações, evidenciando a inter-relação dos seus componentes”
(LÜDKE; ANDRÉ, 2005, p. 19).
Realizamos observação participante como instrumento de coleta de dados que nos
insere dentro do problema pesquisado nos possibilitando assim uma participação total com
o fenômeno, este método pode ser realizado de duas formas: a natural quando o observador
já se encontra no contexto da pesquisa ou artificial quando ele é inserido nela.
A observação participante é realizada em contacto direto, frequente e prolongado
do investigador, com os autores sociais, nos seus contextos culturais, sendo o
próprio investigador um instrumento de pesquisa. Requer a necessidade de
eliminar deformações subjetivas para que possa haver a compreensão de fatos e
de internações entre sujeitos em observação, no seu contexto. É por isso
desejável que o investigador possa ter adquirido treino nas suas habilidades e
capacidades para utilizar a técnica. (CONCEIÇÃO, 2009, p 31).

Sendo assim o papel do observador participante é colher informações e
simultaneamente decodificar os dados colhidos, desta forma primeiramente foi observado
os alunos inseridos na realidade da escola e depois disso realizamos as atividades em
conjunto.
Com as observações obtivemos informações da estrutura e organização da escola
para que depois realizássemos as intervenções. A coleta de dados ocorreu em 2017 e o
campo de pesquisa foi uma turma do 4º ano do ensino fundamental da escola municipal do
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Recife localizada no bairro da Várzea.
Todo o marco teórico levantado para este trabalho nos possibilitou a atenção quanto
à condução das regências. Para o envolvimento dos/as alunos/as na temática foi necessário
elaborar e reelaborar o planejamento de aula conforme as dificuldades apresentadas pela
turma em determinados conteúdos, principalmente Língua Portuguesa, e na escolha dos
recursos a serem utilizados. Todo o processo de desenvolvimento do estágio curricular,
desde o planejamento da sequência didática até a execução das aulas, foi imprescindível às
orientações das professoras-orientadoras como caminho de reflexão em nossas ações.
Resultados e Discussões
O prédio onde funciona a escola municipal é também uma escola profissionalizante
e cedido por um convento. O espaço é composto por : biblioteca, diretoria, secretaria, sala
das professoras, cantina, pátio, quadra e 13 salas de aulas. A escola ainda possui dois
banheiros para os/as alunos/as e um banheiro para o/a professor/a e demais funcionários.
As salas de aulas apresentam um espaço pequeno e possuem ar-condicionado. A sala da
diretoria da escola

está inserida em um espaço pequeno climatizado. No ano desta

pesquisa foi em 2017, a escola tinha 600 alunos, 21 professores, 2 AEE, 10 funcionários(
6 serviço geral e 4 porteiros), tem 25 turmas sendo 13 pela manhã e 12 a tarde, á duas
turmas de cada ano e sendo uma a mais de terceiro ano pela manhã e um grupo cinco.
A coordenação pedagógica

fica em uma sala pequena, os documentos são

organizados por pastas que contém os documentos reguladores da escola tanto na sala da
diretora quanto da coordenadora. O pátio é aberto e arejado, salas de aula são compostas
por cadeiras e mesas próprias para comportar as crianças, o que facilita um melhor
desenvolvimento do trabalho pedagógico. A escola oferece em suas etapas de
escolarização no turno da manhã, o ensino fundamental do primeiro ao quinto ano
(inserido na proposta de ciclos).
A escola possui projetos da Prefeitura do Recife que são: Ondas da Leitura, que no
ano da pesquisa destacou-se com um aluno protagonista neste referido projeto; também
tem outros projetos como Se Liga no turno da manhã e o Acelera no turno da tarde, que
tem por objetivo inserir os alunos fora da faixa etária em seus devidos anos.
Diante das informações obtidas também realizamos observações com os estudantes,
na primeira observação nos atentamos voltamos o nosso olhar de modo a apreender as
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características da dinâmica do grupo-classe e do planejamento do docente. Na primeira
aula, o professor realizou a atividade de formação de palavras com sons semelhantes em
conjunto ao exercício de geografia sobre o Rio São Francisco. O professor solicitou que
os/as alunos/as realizassem a leitura do livro, no entanto, uma parte dos/as estudantes não
sabiam ler. Por isso, a leitura geral do conteúdo foi uma estratégia utilizada pelo docente.
No segundo dia de observação, o professor ministrou a aula sobre a colonização do
Brasil. Realizou a leitura de um capítulo do livro didático e fez uma atividade oral de
perguntas e respostas relacionadas ao conteúdo da aula. Após o intervalo, o docente
realizou a mesma atividade da aula anterior de formação de palavras com sons semelhantes
com o foco no conteúdo de história.
No terceiro dia o professor explorou os conteúdos de matemática relacionados às
quatro operações, utilizando-se do desenho do material dourado. Após isso, ele fez
atividade de perguntas e respostas oral sobre as atividades relacionadas à língua portuguesa
dos dias anteriores.
Na quarta e última observação, fizemos o levantamento de aspectos referente a
caracterização do campo de estágio. No turno da manhã, durante o período de inserção na
escola para o desenvolvimento das regências, foi possível observar o pátio de recreação –
local de concentração antes do início das aulas - com uma quantidade significativa de
mães, tias, avós, responsáveis que aguardavam os/as estudantes se dirigirem às suas
respectivas salas de aula, sendo cada turma organizada em fileiras guiadas pelas
professoras.
Os estudantes com os quais realizamos as atividades era do quarto ano da educação
básica, eram originários de bairros próximos à localidade. Sendo um público beneficiário
do

Programa Bolsa

Família, 1 constitui

um

perfil

socioeconômico

de

classe

baixa. A maioria dos/as alunos/as são de religião protestante. Entretanto, se consideramos
como práticas pedagógicas toda e qualquer ação que se constitui dentro do ambiente
escolar, são possíveis apontar a situação que antecede o horário da entrada dos/as alunos/as
às salas de aula: o acolhimento é caracterizado pela reza orações tradicionais do
catolicismo seguidas de uma oração protestante ministrada pela diretora da instituição,
distanciando assim a ideia constitucional de uma escola pública e laica. À tarde alguns/as
estudantes frequentam a casa de freira, participando de algumas atividades.
1º Regência: Conhecendo lendas.
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A primeira aula da regência objetivou compreender e reconhecer a importância da
cultura africana na construção da sociedade brasileira. Para tanto, iniciamos a aula com
uma breve apresentação aos alunos/as da turma – assim como eles/as, também éramos
estudantes e estaríamos nas próximas semanas trabalhando conteúdo das disciplinas de
Língua Portuguesa e História (neste momento alguns chiados de descontentamento foram
emitidos por parte dos estudantes).No primeiro momento realizamos a leitura do livro
Ndule Ndule que fala sobre a história dos jogos e brincadeiras africanos em diferentes
partes do continente africano, nos marcou a atenção que eles tiveram na história.
Após a leitura solicitamos que os/as alunos/as identificassem na contagem, as
brincadeiras e jogos que eles/as praticam nos horários de recreação, dizendo o nome de
como são chamados, e vimos que eles se preocupavam muito em acertar na atividade, pois,
a escola exige muito e não faziam o aluno refletir sobre seus erros. Os estudantes
responderam as perguntas e interagiram na aula .
Em seguida, pedimos para que eles/as contassem em dupla, uma brincadeira que
mais gostavam, alguns se disponibilizaram a fazer essa parte outros não, uma dificuldade
enorme que encontramos foi em saber falar com os alunos, no sentido de passar o
conteúdo, por conta da enorme diferença da faixa etária que iam dos 8 anos ao 14 anos,
então às vezes soava para os mais velhos uma infantilidade e quando tentávamos ser mais
teóricos os menores não entendiam, mesmo sendo do mesmo ano letivo, mas por causa da
idade e maturidade sofria essa diferença.
É importante frisar que não realizamos a atividade de leitura da produção de um
texto narrativo, por conta das dificuldades apresentadas de leitura e escrita, a fadiga
também por sempre realizarem essa atividade mais sem necessáriamente uma reflexão. No
terceiro momento contamos a lenda do Griô e falamos da importância da cultura africana e
sua representatividade para a sociedade, usamos o gênero textual conto por estar no
cotidiano dos alunos, na contação de histórias que a sociedade trás de geração em geração
como tradição do nosso folclore.
2ª Regência: jogos e brincadeiras africanas, que influenciaram nossa cultura.
Na segunda aula contamos a história da Boneca Abayomi e como as crianças
brincavam no tempo da escravização dos povos africanos no Brasil. Realizamos uma
oficina de confecção da boneca Abayomi em que os/as alunos/as escolheram um/a colega
de classe para presentear com a boneca. Um momento de grande satisfação nossa foi na
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realização desta oficina, por conta da participação de um aluno taxado de preguiçoso entre
outros estereótipos, ele a todo o momento da aula se disponibilizou, era repetente da classe
e já tinha 14 anos, ajudou os menores na produção da boneca, foi pegar com os
funcionários da limpeza materiais para limpar a sala, por conta dos panos que caíram no
chão.
Não conseguimos realizar o último momento planejado porque os/as alunos/as
brigaram e ficaram agitados, na hora de cortar os tecidos, dois alunos brigaram por alguma
coisa, que não entendemos, e ficamos tensos por causa das tesouras que todos estavam
utilizando para a oficina da boneca, mas conseguimos acalmar os ânimos. Ainda neste dia,
foi realizada uma avaliação da Prefeitura do Recife com alguns alunos, justamente o que
colaborou neste conflito, já que alguns alunos foram retirados da sala para responder essa
avaliação.
3º Regência: Conhecendo o Jongo.
A terceira regência teve como objetivo conhecer e identificar as danças e os ritmos
afro-brasileiros. Nessa terceira aula demos início explicando que não iríamos ficar até o
final do horário pois o professor precisaria fazer revisão da prova de português que seria no
dia seguinte, diante dessa impossibilidade de permanecer até o término do horário,
entramos em acordo com os estudantes de que iríamos começar a aula falando sobre o
Jongo, que é um instrumento musical de matriz africana e afro-brasileira.
Então demos início a aula explicando o que era o Jongo, os alunos mostraram-se
inquietos apesar de estarem em pequena quantidade, por causa das fortes chuvas. Foi
necessário organizá-los para que pudéssemos dar continuidade, o professor precisou
ausentar-se da sala durante a regência. Apesar da dificuldade concluímos a história do
Jongo e da sua importância para os homens e mulheres vindo de África e que a música
hoje também é significativa e muito importante para as pessoas e a formação de nossa
sociedade, pois, reflete os sentimentos e emoções de cada indivíduo, que podem carregar
consigo histórias e lembranças.
No segundo momento da explicação, realizamos uma exposição por meio de
imagens dos instrumentos utilizados no Jongo e em outras manifestações musicais
afro-brasileiras. Logo em seguida realizamos com os estudantes uma dinâmica com os sons
dos instrumentos, assim íamos mostrando as imagens e introduzindo os sons para eles
escutarem, depois colocamos só os sons para eles identificarem que tipo de instrumento
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estava tocando, neste momento alguns estudantes produziram um certo racismo religioso
com a sonoridade percussiva características de religiões de matriz afro-indigena,
demonizando e criando resistência ao conteúdo.
Em seguida iríamos aplicar uma atividade de construção textual com o objetivo de
identificar a o processo de aprendizagem da aula, todavia, a sala foi unânime em negar a
realização da atividade por conta da dificuldade na leitura e escrita.
CONSIDERAÇÕES
A escolha desta temática foi assumida como compromisso de conhecer melhor
sobre a cultura africana e afrobrasileira, tema pouco discutido em nosso curso de
Pedagogia e também na educação básica. Compreendemos os grandes momentos de
dispersão de atenção da turma como fator inerente à etapa de desenvolvimento das
crianças. Cabe não mais a escola reter todas as energias que se apresentam dentro do
ambiente escolar e principalmente na sala de aula. As atividades escritas não podem mais
significar controle como forma de quietude das “brincadeiras fora de hora”, isso acaba
fazendo com que ao invés das produções escritas significarem de fato um ato prazeroso e
significativo, tornam-se atividades que geram cansaço e desprazer. De fato, uma das
maiores dificuldades que enfrentamos durante as regências tenha sido essa.
O relacionamento estabelecido entre os regentes e o professor foi constituído
através do respeito mútuo, os momentos de turbulência eram minimizados através do
diálogo que os regentes estabeleciam com os/as alunos/as. Acreditamos que na construção
de respeito mútuo é necessário paciência e conversa. Em geral, os/as estudantes
participavam muito das aulas, eram bem receptivos e questionavam sobre o conteúdo a ser
desenvolvido em sala de aula.
Acreditamos que os resultados apresentados, tanto de aprendizagens quanto de
dificuldades dos/as estudantes, são de responsabilidade de todos/as envolvidos neste
processo de estágio curricular e não somente da turma ou das regentes, ou seja, desde as
orientações e planejamentos de aula até as execuções dos planos na escola. Alguns
aspectos que não foram percebidos durante a estadia no período das regências e
observações, puderam ser melhores apreendidos e analisados durante o desenvolvimento
deste

trabalho.

As

experiências

vivenciadas

possibilitaram pensar

em

novos

questionamentos referentes ao processo de ensino-aprendizagem, por exemplo os/as
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alunos/as aceitaram e participaram das atividades lúdicas permitindo pensar no trato dos
conteúdos de Língua Portuguesa e História sem deixar de lado os desejos e anseios de
nossos/as estudantes, expandindo assim a percepção de aprendizagem para além da leitura
e da escrita.
A experiência adquirida ao longo deste período na escola nos possibilitou atentar
que não se trata de cumprir o estágio curricular, mas sim de experiências que serão levadas
para ao longo da formação dentro e fora do curso de pedagogia. Concluir as etapas das
aulas e conhecer o nome de todas as crianças da turma diz respeito a uma satisfação
pessoal e profissional, mas acima de tudo a sensação de dever cumprido e de que as
aprendizagens adquiridas na sala de aula foram de fato significantes.
Os alunos receberam a temática com bastante alegria, alguns tiveram receios por
questionamentos religiosos que ainda atingem a cultura africana, afro-brasileira e indígena
em aspectos negativos socialmente construídos. Levando em consideração todo o trabalho
vivenciado,apesar da dificuldade em efetivar o conceito de interdisciplinaridade nas
regências, temos o apontamento de que a didática interdisciplinar pode ser efetiva e que as
instituições de ensino precisam trabalhar de forma que possamos discutir, aprender e
ensinar assuntos pertinentes para construirmos uma sociedade mais justa, com equidade,
que combata o racismo estrutural e demais preconceitos.
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Resumo:
O estudo em questão tem intenção de provocar reflexões sobre o currículo oculto e as
práticas de violência presentes no ambiente escolar, de acordo com o conceito de violência
simbólica. O currículo oculto, neste sentido, é caraterizado como as práticas de
aprendizagens não contidas no currículo sistematizado mas que foram solidificadas pela
sociedade e se manifestam no ambiente escolar. A violência simbólica, quando existente na
relação professor-aluno, é uma violência decorrente dos hábitos desenvolvidos pela própria
escola e que se mostram nas práticas educativas dos profissionais da educação, e apesar de
não ser uma violência física, é materializada e reforçada pelo perfil social excludente e de
merecimento interiorizadas no espaço educacional. É importante então, compreender o
conflito estabelecido entre a realidade de violência existente no currículo oculto e o
desempenho do Estado na execução de políticas públicas de Formação continuada de
Professores, como formas de reduzir práticas educativas reprodutoras de exclusão social.
Desse modo, foi utilizada uma análise documental e bibliográfica das literaturas que tratam
desse conteúdo na área da educação e também da sociologia. Por fim, entendemos que o
acesso igualitário e regular aos bens culturais, discussões acerca das políticas públicas e
historicidade são meios de se garantir e possibilitar a qualidade e a condição de cidadão e
sujeito de direito. Assim, são destacados os programas de formação continuada de
professores como estratégias de capacitação e qualificação dos mesmos, a ser analisada tanto
na dimensão das ações práticas (informal), quanto na dimensão formal da proposta

pedagógica prescrita expressamente no currículo. Os docentes devem ser encorajados a
planejar e a compreender as estruturas sociais que os envolvem por meio da análise crítica e
da reflexão de sua prática, desse modo, o professor deve ser o agente de mudança em
cenários que apresentam processos de violência simbólica e que são intrínsecos ao currículo
oculto e não mais um reprodutor de práticas que segregam os estudantes. Logo, foi possível
compreender que para conter as práticas de violência simbólica que estão presentes no
currículo oculto é necessário um esforço coletivo entre políticas públicas, qualidade
educacional, preparação docente e organização pedagógica.

Palavras-chave: Currículo Oculto. Violência Simbólica. Formação Continuada de
Professores. Políticas Públicas Educacionais.
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Resumo:
Este trabalho relata algumas dificuldades encontradas na atuação em uma Extensão
Universitária realizada em uma penitenciária feminina, situada na Região Carbonífera de
Santa Catarina, no atual contexto de pandemia. Deixo claro neste documento a importância
dos cuidados devidos contra o Corona vírus e a necessidade dos usos de EPI’S para a
realização dos trabalhos internos no ambiente de restrição de liberdade. Com a pandemia em
tempos de pico, a população sofre pela insegurança e medo pelo contágio da doença viral,
porém, nosso caso, como extensionistas do sistema prisional, o receio é ainda maior, pois
mesmo com todos os cuidados, podemos levar a doença a essas pessoas vulneráveis e
encarceradas, correndo o risco da contaminação em massa. Em decorrência do aumento dos
números de casos, as atividades de educação e cultura da extensão foram proibidas pelos
próximos dois meses, logo, ocorre-se um défit nos dados de análise e investigação para
futuras pesquisas e estudos científicos acerca da educação prisional, sendo que esta já é uma
área escassa. Nossas atividades, atualmente, focam em formação dos graduandos
extensionistas e preparo para a volta das atividades, pensando em estratégias para ofertar,
com segurança e qualidade, nossos serviços comunitários prestados pela Extensão, que
abrangem membros da área da saúde e educação. Então, com este afastamento da
penitenciária, esperamos por tempos melhores, para com responsabilidade voltarmos com a
realização do nosso cronograma, que contará com consultas médicas, psicoterapia, exames
ginecológicos, construção de horta, além de atividades de letramento, leituras conjuntas e
rodas de conversa.

Palavras-chave: Pandemia. Educação Prisional. Extensão. Docência.
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Resumo:
Este trabalho trata das metamorfoses da docência no contexto de pandemia. Com o auxílio
e o suporte de alguns autores como Theodor Adorno, Slavoj Zizek, entre outros, procuramos
então, elaborar uma análise, em formato ensaístico, de alguns aspectos das transformações
no ensino e aprendizagem nesse contexto atual de pandemia. Utilizando a abordagem da
pesquisa bibliográfica integrativa, articulamos alguns autores, textos e conceitos em torno
do tema da nossa investigação. Tratamos da seguinte questão: qual ou quais são as
implicações das transformações trazidas pela pandemia do covid-19 em relação ao ensino e
formação de professores? Nesse sentido, nosso intuito é buscar compreender alguns aspectos
dos desdobramentos na relação do educar (ou do ensinar), em especial, nos desafios impostos
nesse novo momento em contexto pandêmico. Logo, este trabalho tem relevância acadêmica,
política e social, visto que visa refletir o atual cenário, olhando para os sujeitos docentes,
dispostos nos espaços educativos, apontando as problemáticas e possibilidades da educação,
bem como fazendo, paralelamente, uma metáfora à obra “Metamorfose” do autor Franz
Kafka, para relacionar os sonhos e despertares da área educacional e da vida dos
profissionais inseridos nela, em contexto pandêmico. Consideramos, então, que a
(trans)formação (metamorfose) de professores não se resolve numa fórmula qualquer, mas
depende da forma deliberada da relação entre os envolvidos no processo educativo, visto
que não há como desvencilhar-se da consciência verdadeira e do peso da experiência com
uso de “receituários pedagógicos” organizados por uma inflexão decisiva da educação. O
que é preciso entender é que a formação implica um sentido tríplice entre o ético, estético e
político. A educação é a relação com o outro, se não for, cairá no solipsismo, pelo qual
problemas são resolvidos antes mesmo de surgirem. Respostas são dadas a perguntas que
não mais são feitas. E perguntas ficam sem respostas.
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1Instituto

Resumo:
Esse estudo teve o objetivo de analisar a compreensão ou dificuldades apresentadas por alunos
da modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA ao resolverem problemas envolvendo
porcentagem. Para tal foi aplicado um instrumento de pesquisa contendo seis questões
envolvendo porcentagem para alunos do curso Técnico de Meio Ambiente - PROEJA do IFPB,
Campus Cajazeiras, entre os 1°, 2° e 3° anos do curso. A partir da análise dos dados podemos
concluir que eles entendem bem o cálculo de desconto percentual por associarem a problemas
de seu cotidiano, entretanto não distinguem taxa percentual e valor absoluto, dificultando a
interpretação das questões.
Palavras-chave: EJA. Porcentagem. Resolução de problemas.

1 Introdução
A porcentagem enquanto objeto matemático da Educação de Jovens e Adultos - EJA é
imprescindível para uma leitura adequada das informações e transações financeiras que
circundam o educando no seu cotidiano e no mundo do trabalho.
Além disso, o conceito de porcentagem envolve várias ideias e se relaciona com
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distintas áreas da matemática, como também com outras áreas do conhecimento (VIZOLLI,
2001).
E de acordo com Dias, Pasquini (2010), “O estudante jovem e adulto deve ser
considerado como um sujeito singular munido de uma cultura já desenvolvida com
conhecimentos prévios diferenciados e experiências acumuladas”.
Dessa forma, essa pesquisa teve o objetivo de analisar a compreensão ou dificuldades
apresentadas por alunos da modalidade EJA ao resolverem problemas envolvendo
porcentagem. Foi desenvolvida no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência - PIBID do Instituto Federal da Paraíba, Campus Cajazeiras.

2 Metodologia
Essa pesquisa trata-se de um estudo diagnóstico e foi desenvolvida com alunos do curso
Técnico de Meio Ambiente - PROEJA do IFPB, Campus Cajazeiras. Foram um total de 13
alunos entre os 1°, 2° e 3° anos do curso. Sendo 4 alunos do 1° ano, 6 alunos do 2° ano e 3
alunos do 3° ano.
Foi aplicado um questionário com 6 tipos de problemas envolvendo o conteúdo de
porcentagem. Na primeira questão é solicitado algumas representações de porcentagem, sendo
dada a representação simbólica (%), conforme Figura 1.

Figura 1 – Questão 1
Autoria própria – 2021

Esperava-se que os alunos escrevessem as representações fracionária (77/100), decimal
(0,77), na língua materna (setenta e sete por cento) e uma representação geométrica, conforme
Figura 2.

Figura 2 – Representação
Geométrica da Porcentagem
Autoria própria - 2021

A segunda questão envolveu um problema em que se tem o valor original e a taxa
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percentual e pergunta-se qual o valor da porcentagem, como na Figura 3.

Figura 3 – Questão 2
Autoria própria – 2021

Nesse problema, o valor original é 100m³, a taxa percentual 70%, devendo-se encontrar
o valor da porcentagem. Algumas das estratégias que poderiam ser utilizadas para responder
essa questão, compreende:
a) Escrever 70% em representação fracionária (70/100) ou decimal (0,7) e efetuar a
multiplicação por 100m³;
b) Escrever 30% na sua forma fracionária (30/100) ou decimal (0,3), efetuar a
multiplicação por 100m³. Com a porcentagem obtida, subtrair esse valor do original;
c) Utilizar uma regra de três simples diretamente proporcional tais que:
100m³ -----------100%
x m³ ------------ 70%
d) É possível ainda combinar a letra c com a b, usando no lugar 70%, 30%. Com o valor
da porcentagem obtida, subtrai-se de 100m³;
e) Usar uma "fórmula" C=m(1-p) tais que:
C é a porcentagem, m o valor original e p é o complementar da taxa percentual do
problema.
A terceira questão envolveu um problema em que se tem o valor original e o percentual
de desconto e pergunta-se qual o valor atual, como na Figura 4.

Figura 4 – Questão 3
Autoria própria – 2021

Nesse problema, o valor original é R$ 700,00, a taxa percentual de desconto 20%,
devendo-se encontrar o valor da porcentagem. Algumas das estratégias que poderiam ser
utilizadas para responder essa questão, compreendem:
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a) Escrever 80% em representação fracionária (80/100) ou decimal (0,8) e efetuar a
multiplicação por R$ 700,00;
b) Escrever 20% na sua forma fracionária (20/100) ou decimal (0,2), efetuar a
multiplicação por R$700,00. Com a porcentagem obtida, subtrair esse valor do original;
c) Utilizar uma regra de três simples diretamente proporcional tais que:
700,00 -----------100%
x
------------ 80%
d) É possível ainda combinar a letra c com a b, usando no lugar 80%, 20%. Com o valor
da porcentagem obtida, subtrai-se de R$ 700,00.
e) Usar uma "fórmula" C=m(1-p) tais que:
C é a porcentagem, m o valor original e p é a taxa percentual de desconto do problema.
A quarta questão envolveu um problema em que se tem o valor original e o valor atual
e pergunta-se qual é a variação percentual, como na Figura 5.

Figura 5 – Questão 4
Autoria própria – 2021

Nesse problema, o aluno deverá saber que duas toneladas equivalem a dois mil quilos
ou que mil e duzentos quilos equivalem a 1,2 toneladas. O valor original é 2t/(2000kg), o valor
atual é 1,2t/(1200kg), devendo-se encontrar o valor da taxa percentual. Algumas das estratégias
que poderiam ser utilizadas para responder essa questão, compreende:

a) Utilizar uma regra de três simples diretamente proporcional tais que:
2t--------------100%
1,2t-------------- x
b) Utilizar a relação de proporção da parte todo, envolvendo o valor atual pelo valor
original.
c) Usar uma "fórmula" C=m . p, tais que:

C é a porcentagem, m o valor original e p a taxa percentual.
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A quinta questão envolveu um problema em que se tem o valor da porcentagem e da
taxa percentual e pergunta-se qual o valor original, como na Figura 6.

Figura 6 – Questão 5
Autoria própria – 2021

Nesse problema, a porcentagem é 300L, a taxa percentual corresponde a 15%, devendose encontrar o valor original. Algumas das estratégias que poderiam ser utilizadas para
responder essa questão, compreende:

a) Utilizar uma regra de três simples diretamente proporcional tais que:
xL-----------100%
300L -----------15%
b) Utilizar de uma relação de proporção na qual a porcentagem está para a taxa percentual,
assim como valor original está para a 100%.
c) Usar uma "fórmula" C=mp tais que:
C é a porcentagem, m o valor original e p é a taxa percentual do problema.

A sexta questão envolveu um problema em que se tem variações porcentuais sucessivas,
como na Figura 7.

Figura 7 – Questão 6
Autoria própria – 2021

Nesse problema, a primeira taxa percentual é 40%, a segunda taxa percentual é 60%, a
terceira é 30% e a quarta é 40%. Algumas das estratégias que poderiam ser utilizadas para
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responder essa questão, compreende:

a) Escrever 40%, 60% e 30% em representação fracionária (40/100, 60/100 e 30/100),
efetuar a multiplicação de 40/100 por 60/100 e de 30/100 de 40/100, somar os
resultados, simplificar e transformar de representação fracionária para representação
simbólica.
b) Escrever 40%, 60% e 30% em representação decimal (0,4; 0,6 e 0,3), efetuar a
multiplicação de 0,4 por 0,6 e de 0,3 por 04, somar os resultados e transformar de
representação decimal para representação simbólica.
c) Utilizar de regra de três simples diretamente proporcional, tais que
60%--------100%
x%---------40% somando com o resultado de
40%l--------100%
y%--------30%.
d) Fazer o mesmo procedimento da letra C, porém no lugar de 100% usar o número 1 e ao
invés de 30% e 40%, respectivamente, utilizar 0,3 e 0,4, somar os resultados e por último
transformar de representação decimal para representação simbólica.

3. Resultados e discussão
Das 78 respostas esperadas, 32 (41,02%) delas foram corretas, 36 (46,15%) respostas
erradas e tivemos 10 (12,82%) ausência de respostas, conforme gráfico 1.

Gráfico 1 - Total de acertos, erros e ausência de respostas
Autoria própria - 2021
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Na análise da questão 1 podemos verificar que apenas três alunos responderam
corretamente à questão, enquanto os demais erraram. Entre os três alunos que responderam
corretamente, todos citaram a forma de representação de porcentagem numérica fracionária
(70/100), enquanto dois deles citaram a numérica decimal (0,77). Dessa maneira podemos
inferir através da análise das questões que a forma numérica fracionária de porcentagem, além
da simbólica (%), tende a ser a representação mais comum desse objeto matemático entre os
alunos.
Analisando as respostas erradas, 2 alunos elaboram questões que tinham 77% no
enunciado da questão, outros quatro afirmaram que a(s) representação(ões) de porcentagem
seriam a forma “por extenso ou digitada”. Inferimos que os alunos reconhecem apenas o
símbolo (%) como sendo porcentagem. E este podendo ser escrito à mão ou digitado. Além
disso, foi observado que dois alunos deixaram a questão sem resposta.
Na segunda questão, 38,46% das respostas foram erradas. Sendo que três alunos
realizaram uma subtração envolvendo os dados no enunciado da questão (100% - 70%),
obtendo, 30%. Outro aluno, ainda usando os dados fornecidos no enunciado, efetuou a divisão,
100
77

. Enquanto que os alunos que responderam corretamente apenas escreveram 70% como

resposta.
Em se tratando de uma turma do PROEJA, devemos considerar ainda que muitos
conseguem calcular essas porcentagens de maneira rápida e sem cálculos, apenas usando suas
experiências cotidianas, conforme Vizolli (2006); Bastos, Allevato e Curi (2010).
Além disso, vale lembrar que um erro bastante recorrente entre alunos na resolução de
problemas é utilizar os dados da questão e serem levados a realizar alguma operação matemática
envolvendo os dados do enunciado, de acordo com Corrêa e Pereira (2016).
A questão 3 trata-se de uma questão que atingiu o maior percentual de acertos por parte
dos discentes (100%). Dessa maneira, com base nos dados obtidos podemos entender que eles
compreendem o cálculo de desconto percentual. Alguns desenvolveram um escopo de
argumentação na resolução, satisfatório, uma vez que nove alunos apresentaram os cálculos de
como encontram o desconto, enquanto os demais apenas escreveram R $560,00 como resposta
(correta).
Além disso, verifica-se que sete dos alunos calcularam quanto equivale a 20% de R$
700,00, após isso, eles efetuaram o desconto sobre o valor inicial do produto. Um ponto
interessante a ser destacado é que boa parte dos adultos se deparam com situações de descontos
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no seu cotidiano, fator importante para motivação do aluno em responder a questão, além da
prática que eles possuem para efetuar descontos.
A análise da questão 4 levou a constatação de 44,44% de acertos. Das quatros respostas
corretas, uma dividiu 1200 por 2000, outras duas delas utilizaram a Regras de Três Simples e
uma outra colocou apenas o percentual (correto), “R: 60%”.
Diante dessas resoluções podemos deduzir que alguns alunos compreendem a relação
entre toneladas e quilogramas (1 tonelada é igual a 1.000 kg). Além disso, inferimos que a
Regra de Três Simples é a resolução que mais utilizam quando se trata de efetuar o cálculo da
porcentagem.
Com relação às cinco respostas erradas foi identificado duas resoluções idênticas, sendo
a solução apresentada: 2000% - 1200% = -220. Percebemos então que esses discentes não
sabem realizar o cálculo da porcentagem, como também não diferem o que é uma taxa
percentual e um valor absoluto nem como representá-los, além dos erros nas operações básicas
de adição e subtração. Houve ainda quatro alunos que não responderam essa questão.
Na questão 5 houve quatro acertos, dos quais duas respostas encontraram a capacidade
total pedida utilizando a Regras de Três Simples, e outras duas alunas colocaram somente “R=
2000 L”. Dois alunos deixaram a questão em branco, e entre as sete soluções erradas
identificamos novamente duas respostas idênticas com a resolução: 1000% - 15% = 8,5.
Podemos inferir que nessa solução os alunos não demonstram distinguir taxa percentual de um
valor absoluto e deduzimos que tenham efetuado o cálculo, (1000/100) - (15/10)= 10 - 1,5 =
8,5.
Concluímos que a maioria dos alunos não têm conhecimento de como encontrar o valor
absoluto referente ao percentual de 100% partindo de um percentual inferior dado junto do valor
absoluto correspondente a ele.
Por fim, tivemos somente duas respostas corretas à questão 6, porém elas não
apresentaram o desenvolvimento da solução colocando somente “36% das araras têm bico
branco”. A questão totalizou onze respostas erradas. Dessas, quatro afirmaram que “70%”
tinham bico branco”. Como pudemos observar em uma das respostas, “ II = 40% , IV= 30% ,
70% por cento tinha bico branco”. Podemos perceber que foi efetuada a soma de 40% + 30%
= 70%. Chegamos à conclusão de que quase todos os alunos não conhecem e/ou não sabem
calcular uma sucessão de porcentagem.
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4 Considerações Finais
A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência, na área de matemática, do Instituto Federal da Paraíba, Campus Cajazeiras,
proporcionou aos licenciados, autores dessa pesquisa, sob a supervisão do último autor, uma
aproximação com a problemática que envolve a modalidade EJA, a compreensão em
matemática e as dificuldades com a aprendizagem de porcentagem.
Foi possível verificar que entre os alunos pesquisados a maioria não reconhecem outras
representações de porcentagem que não seja a simbólica (%). A análise dos dados nos fizeram
inferir que entendem bem o cálculo de desconto percentual. Acreditamos que isso se deve pelos
sujeitos da pesquisa associarem a problemas do cotidiano envolvendo compra e venda;
entretanto não distinguem taxa percentual e valor absoluto, dificultando a interpretação das
questões.
Esse perfil do alunado servirá como norteador para as próximas ações a serem
desenvolvidas por esses pesquisadores no âmbito do PIBID envolvendo esse público.
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1Instituto

Resumo:
Essa pesquisa tem o objetivo de analisar o perfil do aluno da modalidade de Educação de Jovens
e Adultos - EJA do curso Técnico em Meio Ambiente do Instituto Federal da Paraíba, Campus
Cajazeiras, quanto à escolha dessa modalidade e do curso, às atividades ocupacionais
desenvolvidas e à compreensão da matemática e nível de dificuldade com o objeto matemático
porcentagem. Para isso, foi um aplicado um questionário com cinco questões para alunos do
1°, 2° e 3° ano do referido curso. Concluímos que com relação a matemática, a maioria dos
pesquisados afirmaram ser de difícil compreensão, sendo a palavra ‘complicada’ utilizada com
frequência. O conhecimento de porcentagem foi apontado como tendo um nível alto e médio
de dificuldade por aqueles que já a estudaram. Entretanto, um percentual significativo afirmou
ainda não ter estudado na escola esse objeto matemático.
Palavras-chave: EJA. Matemática. Porcentagem.
1 Introdução
A modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA é destinada a todos aqueles que por
algum motivo deixaram de frequentar a escola no tempo regular de ensino para que possam
concluir seus estudos da Educação Básica.
O curso Técnico em Meio Ambiente, integrado ao Ensino Médio, do Instituto Federal
da Paraíba, Campus Cajazeiras foi criado em 2015 com o objetivo de suprir uma demanda
reprimida de jovens e adultos que buscavam concluir o Ensino Médio e ao mesmo tempo de
formar profissionais que pudessem atuar em sistemas de gestão ambiental. Levando em
consideração que a cidade de Cajazeiras apresenta problemas de saneamento, além da reduzida
1

sensibilidade, bem como falta de respeito e pouca valorização do meio ambiente por grande
parte da população, que só agrava o quadro da degradação ambiental (PPC – 2014).
Buscando compreender as possíveis dificuldades enfrentadas pelos alunos do referido
curso em relação à matemática e mais especificamente ao conhecimento de porcentagem. Os
autores dessa pesquisa enquanto licenciados de matemática e participantes do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, área de matemática, do Instituto
Federal da Paraíba, Campus Cajazeiras, supervisionados pela docente Fernanda Andrea
Fernandes Silva, buscaram analisar o perfil desse alunado quanto à modalidade EJA, o curso,
às atividades ocupacionais e à matemática e porcentagem.

2 Metodologia
O instrumento de pesquisa composto de 5 questões foi aplicado para 15 alunos do 1°,
2° e 3º anos do curso Técnico de Meio Ambiente da Educação de Jovens e Adultos do IFPB,
Campus Cajazeiras. E foi aplicado durante as aulas de matemática, não presenciais,
desenvolvidas de modo síncrono pelo google meet, dos referidos anos escolares, no período
compreendido entre 22 e 25 de fevereiro do corrente ano.
Dessa forma, os respondentes do questionário foram os alunos que participaram
virtualmente desses encontros. Sendo 05 alunos do 1° ano, 06 alunos do 2° ano e 04 alunos do
3° ano do mencionado curso.
As questões buscavam informações a respeito da idade dos participantes, o(s) motivo(s)
da escolha pela modalidade de Educação de Jovens e adultos – EJA e do curso Técnico em
Meio Ambiente, além das atividades ocupacionais desenvolvidas fora da sala de aula. Como
também, foi questionado aos participantes o nível de compreensão que atribuem à matemática
e se gostam dessa disciplina; e ainda, se já haviam estudado porcentagem e o nível de
dificuldade que atribuem a esse conhecimento matemático.

3 Resultados e discussão
Do total de alunos pesquisados, aproximadamente 40% eram de pessoas compreendidas
entre 33 e 45 anos, conforme Figura 1.
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Figura 1 - Representação das faixas etárias dos alunos pesquisados
Autoria própria, 2021

Podemos inferir que a idade representativa dessa amostra está na faixa entre 33 e 45
anos. Entre o total de alunos, aproximadamente 53%, indicaram que a escolha pelo Curso
Técnico em Meio Ambiente se deu pelo próprio curso, Instituição de Ensino ou para a obtenção
de conhecimento, como Figura 2.

Figura 2 - Gráfico da justificativa da escolha da modalidade EJA
Fonte: autoria própria (2021)

Os 47% dos alunos que responderam ser o horário do curso (noturno) o que influenciou
a sua escolha, afirmam que trabalham durante o dia, ficando o horário noturno para que possam
concluir seus estudos. Também identificamos nas respostas dos alunos que grande parte deles
estão retornando para a escola após um tempo expressivo sem estudar.
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Na segunda parte desse item foi questionado o motivo da escolha do curso. A maioria,
cerca de 80% dos alunos, optou pelo curso devido ao fato de se identificarem com o curso ou
esse ter relações com questões ambientais e desejarem aprender mais sobre o meio ambiente,
conforme Figura 3.

Figura 3 - Gráfico da justificativa da escolha pelo curso de Meio Ambiente
Fonte: autoria própria (2021)

O aluno 1IF respondeu que a sua escolha se deve, “por que o curso Técnico em meio
ambiente é de grande importância para a educação ambiental” e o aluno 2MM “...para ajudar o
nosso mundo”. Demonstrando assim, um alinhamento com um dos objetivos desse curso que é
formar profissionais capazes de atuar na preservação e conservação dos recursos naturais. A
aluna 2MS afirmou que a sua escolha se deve entre outras coisas ao fato de ter realizado
anteriormente um curso de resíduos sólidos e desejar agregar mais conhecimento a área.
Na terceira questão foram abordadas as atividades ocupacionais dos alunos fora da sala
de aula, conforme Figura 4. Nesta questão 67% dos alunos afirmaram trabalharem. Entre as
ocupações apontadas estão a profissão de pedreiro, pescador, cuidador de idosos, artesão e
confeiteiro. Entretanto, alguns alunos se limitaram apenas a mencionar que trabalham, sem
identificar a função desempenhada.
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Atividades ocupacionais
6%
27%

Sem atividades
ocupacionais

40%
27%

Trabalha
Trabalho e afazeres
domésticos
Afazeres
domésticos

Figura 4 - Gráfico das atividades ocupacionais
Fonte: autoria própria (2021)

Como a nossa amostra é composta de aproximadamente 67% de mulheres, 54% dos
alunos afirmaram trabalharem e desempenharem afazeres domésticos - o que reflete uma dupla
jornada - ou somente realizam afazeres domésticos. A aluna 2MS aponta para além da dupla
jornada, cuidar do neto, em dias alternados para que a filha possa trabalhar. Essas características
de trabalhar e estudar são próprias dessa modalidade de ensino; entretanto, visualizamos uma
sobrecarga ainda maior para as mulheres que buscam retomar os estudos.
A quarta questão objetiva saber qual o nível de compreensão dos alunos com a
matemática e o gosto dos alunos pela mesma. Do total de alunos pesquisados, o maior
percentual, aproximadamente 42% dos alunos acham a matemática de difícil compreensão e
não gostam da mesma, conforme Figura 5.
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Figura 5 - Representação do nível de compreensão e gosto pela matemática
Fonte: autoria própria (2021)

Segundo Araújo, Pavanello e Andrade (2007),
Para os alunos da Educação de Jovens e Adultos, a pessoa que compreende a
linguagem e manuseia a simbologia matemática frequentemente é considerada
gênio.; fórmulas e símbolos matemáticos são coisas muito complicadas
(ARAÚJO, PAVANELLO E ANDRADE ,2007 p.63).

Em nossa pesquisa a matemática se mostrou difícil para 51% dos alunos pesquisados e
de fácil compreensão para apenas 21% deles, sendo a palavra mais utilizada para definir essa
dificuldade, ser a matemática ‘complicada’.

A quinta e última questão busca saber se os alunos já haviam estudado anteriormente o
conteúdo de porcentagem e qual o nível de dificuldade que atribuem ao mesmo. Esta questão
só obteve 13 respostas, sendo que 54% dos alunos, responderam ter estudado porcentagem,
conforme Figura 6.

Figura 6 - Gráfico do nível de dificuldade em porcentagem e se já haviam
estudado sobre a mesma
Fonte: autoria própria (2021)

Percebemos que um percentual representativo (46%), afirmaram, ainda não terem
estudado porcentagem, apesar de se encontrarem no Ensino Médio. Entretanto, a compreensão
de uma quantidade importante de informações do cotidiano e do mundo do trabalho do cidadão
envolve o conhecimento de porcentagem, seja para uma transação bancária, compreensão de
dados dispostos em documentos e notícias, na compra ou venda de bens e objetos, etc.
Entendemos que alguns conceitos mais intuitivos de porcentagem, como o cálculo
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mental da porcentagem com taxa percentual de 10% do valor dado é muitas vezes o caminho

percorrido para os alunos dessa modalidade de ensino no cálculo de porcentagem. Porém, se
faz necessário observar que essa forma de a calcular não abarca todas as ideias que envolvem
esse conhecimento matemático.
Pois, de acordo com Vizolli (2001) o conceito de porcentagem envolve várias ideias e
se relaciona com distintas áreas da matemática, como também com outras áreas do
conhecimento. E isso pode estar levando 39% dos alunos que já estudaram porcentagem
afirmarem que acham ‘difícil’ a aprendizagem desse objeto matemático.

4 Considerações Finais
A pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência, área de matemática, do Instituto Federal da Paraíba, Campus Cajazeiras,
proporcionou aos licenciados, autores dessa pesquisa, sob a supervisão do último autor, uma
aproximação com a problemática que envolve a modalidade EJA, a compreensão em
matemática e as dificuldades com a aprendizagem de porcentagem.
Foi possível verificar que entre os alunos pesquisados a maioria compreendem adultos
entre 33 e 45 anos, que escolheram o curso por questões ambientais; sendo um percentual
expressivo de trabalhadores. Entre aqueles que trabalham, em sua maioria as mulheres,
desenvolvem uma dupla jornada, acumulando com os afazeres domésticos.
Com relação a matemática, a maioria dos pesquisados afirmaram ser de difícil
compreensão, sendo a palavra ‘complicada’ utilizada com frequência. E o conhecimento de
porcentagem foi apontado como tendo um nível alto e médio de dificuldade por aqueles que já
a estudaram. Mas um percentual significativo afirmou ainda não ter estudado na escola esse
objeto matemático.
Esse perfil do alunado servirá como norteador para as próximas ações a serem
desenvolvidas por esses pesquisadores no âmbito do PIBID envolvendo esse público.
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Resumo
Desde que a pandemia do Covid-19 se instalou no mundo, muitos estudantes ficaram
afastados do ambiente físico escolar causando danos em sua trajetória não só
educacional, mas também emocional e social, tendo em vista que este afastamento irá
muito provavelmente, prejudicá-los não só por agora, mas também no futuro. Diante
disso, esse trabalho teve como objetivo discutir os maiores impactos causados aos
estudantes do IF Goiano, campus Morrinhos, durante a pandemia do coronavírus.
Diante dos riscos representados pelas aglomerações os governantes tiveram que
decretar várias medidas protetivas e rígidas para que o vírus circulasse menos. E com
tudo isso acontecendo as escolas também fecharam as portas, sem se quer saber como
seria o futuro dos alunos no que diz respeito a como proceder com o aprendizado,
trazendo à tona as dificuldades, tanto para os próprios discentes quanto para
professores, que não sabiam como prosseguir com o ano letivo. Posteriormente ao
fechamento, foi proposta à adoção do ensino remoto emergencial, para minimizar as
perdas em termos de escolarização da população. Como pibidiano, foi possível perceber
algumas dificuldades enfrentadas pelos estudantes na volta às aulas, podendo citar: os
enigmas com o acesso à internet, principalmente àqueles que vivem na área rural;
indisponibilidade de uso de dispositivos eletrônicos, como smartphones, computadores,

notebooks e tablets, para acesso às aulas online e adaptação à nova dinâmica de ensino
e aprendizagem nesse novo cenário de aulas em um ambiente virtual antes pouco
explorado. Outro fato que causou estranheza aos alunos, foi o horário e distribuição de
aulas diferenciado nesse período de pandemia. As aulas de Química, por exemplo, que
antes eram semanais, no novo formato passaram a ser quinzenais ou até mais espaçadas,
com cada encontro contanto 5 aulas. Porém, se por um lado o contato físico ficou
restrito, uma estratégia de sucesso para diminuir a distância foi o uso de aplicativos de
conversa e redes sociais, que acabaram por estreita e acelerar o contato entre aluno,
professor e escola.
Palavras chaves: Covid-19, ensino remoto, Pibid.
Agradecimentos: A Capes, pelo apoio financeiro; ao IF Goiano, pela
oportunidade.

AS VIVÊNCIAS DO PIBID NO ENSINO REMOTO
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Resumo:
Durante o ano de 2020 muitas mudanças ocorreram por conta da pandemia do SARS-CoV2. Com isso, o cenário educacional tem exigido um olhar atento e de acolhimento aos
professores, aos alunos e aos familiares. Dessa maneira, na educação formal, o Ensino
Remoto Emergencial (ERE) foi implantado, pois os estudantes não poderiam frequentar as
escolas devido ao isolamento social e às medidas de segurança. Assim sendo, o subprojeto
do PIBID/Biologia da Universidade Federal de Jataí – UFJ, apresentou a necessidade de
adaptação para a realização de suas atividades visando a construção do conhecimento no
Centro de Ensino em Período Integral Emília Ferreira de Carvalho – CEPI Emília. Esse
trabalho têm o objetivo de trazer reflexões das vivências no subprojeto do PIBID/Biologia
realizado no contexto do ERE, a partir do olhar de uma das pibidianas. No subprojeto,
iniciado em novembro de 2020, os pibidianos foram organizados em duplas ou trios e
separados nos 6°, 7° e 9° anos do ensino fundamental, juntamente com a supervisora,
professora efetiva da unidade escolar, planejando aulas de práticas experimentais,
realizadas quinzenalmente com as turmas pré-selecionadas. Dessa forma, foi possível
visualizar a inovação e adaptação das aulas para atender ao ERE. Uma das mudanças se
deu na seleção dos materiais utilizados, devendo ser de fácil acesso para todos os
estudantes realizarem as aulas juntamente com os pibidianos. As aulas buscaram apresentar
o conteúdo de uma forma lúdica e interativa, podendo ser realizadas até por meio de
experimentos. Em suma, muitos roteiros de aulas práticas foram elaborados e as práticas
ministradas com os alunos de diversas turmas e idades. Após a realização das aulas, as
experiências que foram vivenciadas foram descritas em questionários semi-estruturados,
formulados pelos dois coordenadores do subprojeto do PIBID/Biologia. Concluímos este

resumo afirmando que o PIBID é essencial para a formação inicial dos futuros docentes,
pois visa unir a teoria com a prática, sendo um momento no qual o graduando observa,
vivencia e aprende ao longo de dezoito meses, questões relacionadas com: como é uma
rotina de um educador, como preparar atividades, relatórios e ministrar as aulas propostas.
Por fim, destacamos que vivenciar uma rotina de um educador ainda na graduação é uma
oportunidade única e de suma importância para a formação de futuros docentes.

Palavras-chave: PIBID. ENSINO REMOTO. FORMAÇÂO.

DESAFIOS DE MINISTRAR AULAS REMOTAS NA VIVÊNCIA DO
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PRATA, Sandy Cristine1; RIBEIRO, Gabriela Machado2
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E-mail do autor: sandyprata1207@gmail.com
Resumo:
Introdução: A articulação do Programa de Residência Pedagógica (PRP) como ensino
superior e com o ensino básico, em específico, o Ensino Fundamental I e II, possibilitou o
relato de experiências qualitativas de residentes da Universidade Federal de Uberlândia.
Este, tem como objetivo relatar os desafios/diferenças de ministrar aulas remotamente para
crianças dos 3º e 9º anos. Neste sentido, surgem alguns questionamentos: Por que as
crianças dos 3º anos são mais participativas comparadas às do 9º anos? As crianças dos 9º
anos são mais introvertidas ou não participam por falta de estímulo? Metodologia: O relato
de experiência foi elaborado com abordagem qualitativa. Iniciando com algumas
metodologias, devido a duração de 18 meses da Residência Pedagógica, residentes
acompanham turmas do Ensino Fundamental I e II no turno manhã e/ou tarde, média de 15
a 20 crianças por sala e 30 a 40 minutos de aula. Especificamente, nas turmas dos 3º e 9º
anos, é possível enxergar pequenas e grandes diferenças de comportamentos entre elas.
Resultados: Dando início as listagens, é importante pontuar ações de que exigem maior
atenção como: Planejamento—3º anos (atenção dos/as discentes no uso das linguagens
muito formais, usar a ludicidade, cuidado com a escolha de conteúdo ao ministrar), 9ºanos
(elaboração de estratégias no meio da aula para saber se estão prestando atenção, conteúdo
conforme votação de afinidades). Diferenças—3º anos (autonomia no diálogo e uso da
câmera, maior disposição para interagir), 9º anos (dificuldade na interação com discentes e
turmas, maioria com câmeras e áudios desligadas por toda aula). Relação—vídeos como
meio de chamar atenção, bom feedback sobre a aula, dificuldade de estímulos devido o
momento e/ou necessidades/demandas de casa. Interação—3ºanos tem mais interação na
aula comparados aos 9ºanos, independente do conteúdo (prático ou teórico). É observado
também como as formas de interação professor-aluno resultam na reação/devolutivas das
crianças na aula, uma vez que influenciam diretamente no processo de desenvolvimento

cognitivo. Desafios—didáticas que propõem mais interações nas crianças, montar e passar
o conteúdo proposto com o pouco tempo de aula, chegar nos objetivos precisos, prestar
atenção em cada criança (se realiza a atividade proposta, se houve dificuldade para entrar
na aula), ou seja, novas formas de ensinar. Considerações Finais: Mesmo com esses
desafios, o PRP e a escola pública trazem grandes aprendizagens para os/as residentes, pois
todos/as descobrem e aprendem a passar pela situação de aulas remotas, juntos/as devido
às dificuldades isoladas de cada Ser.
Palavras-chave: Ensino Fundamental. Residência Pedagógica. Crianças. Aulas remotas.
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Resumo: Este relato apresenta a experiência de dois licenciandos em matemática pela
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), durante atuação num núcleo
multidisciplinar do Programa Residência Pedagógica (PRP – CAPES). As atividades descritas
foram realizadas no primeiro módulo do PRP, durante a pandemia de Covid-19, de modo que
elas foram executadas remotamente. Dentre as atividades realizadas, foi desenvolvido um
projeto de ensino interdisciplinar, envolvendo as disciplinas de física, matemática e química,
no formato de uma Oficina de Aprendizagem. No entanto, devido à pandemia, até o momento
o projeto não pôde ser efetivamente executado com os estudantes da Educação Básica, mas as
aulas foram gravadas em vídeo e estão disponíveis para as escolas.
Palavras-chave: Residência Pedagógica.
Interdisciplinaridade. Contextualização.

Pandemia.

Oficinas

de

Aprendizagem.

1. Introdução
Neste relato, apresentamos as atividades desenvolvidas por dois bolsistas do Programa
Residência Pedagógica (PRP – CAPES), num núcleo multidisciplinar, envolvendo os cursos de
licenciatura em física, matemática e química, da Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC). Todas as atividades foram realizadas no primeiro módulo do PRP, entre outubro de
2020 e março de 2021, na modalidade remota, por conta da pandemia de Covid-19, cujas
medidas sanitárias, impossibilitou as atividades presenciais.
Segundo a CAPES (BRASIL, 2018), o PRP surgiu com o intuito de garantir que o
processo de formação de professores nos cursos de licenciatura seja mais significativo de modo
a garantir o desenvolvimento de habilidades e competências para que possam exercer um ensino
de qualidade nas escolas participantes. Dentre os objetivos do PRP, destaca-se a inserção dos
licenciandos nas escolas de Educação Básica, permitindo-lhes o desenvolvimento profissional
pela prática da docência. Somam-se a eles, os objetivos específicos do núcleo multidisciplinar,
que é de buscar a articulação entre teoria e prática - viabilizada pelo estudo da nova Base

Nacional Comum Curricular (BNCC) e de diferentes metodologias de ensino - e o planejamento
e a execução de Oficinas de Aprendizagem temáticas e interdisciplinares.
Destaca-se, a importância da interdisciplinaridade para o ensino de ciências e
matemática, como ferramenta pedagógica que permite proporcionar um engajamento às outras
áreas do conhecimento que, divididas em disciplinas, muitas vezes agem como "pequenas
caixas" que aparentam não ter nenhuma conexão entre si, dificultando o desenvolvimento do
estudante que, sozinho, precisa articular os diferentes conhecimentos. Conforme Silva (1999,
p.68.), “a escola, através de seus docentes, deve oferecer aos alunos um conhecimento
interdisciplinar, com a contribuição das diferentes disciplinas para uma pesquisa globalizante.
Como destacam os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999), a
interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, mas ao contrário, mantém sua individualidade,
integrando as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm
sobre a realidade.
As Oficinas de Aprendizagem permitem que a abordagem do conhecimento específico,
das diferentes disciplinas envolvidas, seja contextualizada por meio de diferentes temas de
interesse dos estudantes, com relevância social, econômica ou ambiental, por exemplo, e que
contribuem para o desenvolvimento da criticidade frente ao conhecimento científico e
tecnológico, além de favorecerem o engajamento do estudante, conforme destacam Lara e
Duarte (2018). Assim, proporcionam aos estudantes diferentes experiências que contribuem
para ele interpretar melhor a sua própria realidade.
Dados os objetivos acima, os residentes do PRP passaram primeiro por um período de
formação, no qual ocorreu o estudo da nova BNCC e a discussão das suas implicações para a
Educação Básica, juntamente com a discussão de diferentes metodologias de abordagem.
Para o planejamento e a execução das atividades, os residentes foram organizados em
três diferentes escolas, cada qual com um professor preceptor de uma das disciplinas
participantes do núcleo para orientar as mesmas.

2. Desenvolvimento
O PRP tem nos permitido vivenciar os processos educacionais, e toda a experiência
vinculada a eles, articulando a teoria aprendida na Universidade com a prática na Educação
Básica. Além de que, por meio das reuniões do grupo de residentes, compartilhamos as
experiências vividas ao longo do semestre, encorajando e trazendo novas ideias de projetos que
podem ser criados ou adaptados para uma futura aplicação docente. Conforme afirma Faria
(2018):

A presença da ideia de uma “residência” na formação docente denota, assim, a
preocupação em se promover uma espécie de “formação prática” para os (futuros)
professores, possibilitando a eles vivenciar processos formativos diretamente
vinculados aos contextos escolares reais em que atuam [...]. (FARIA, 2018, p. 55).

No período de formação, foram realizadas diversas leituras bibliográficas para serem
discutidas em reuniões sobre projetos e suas aplicações. Além disso, também foi discutida a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), suas habilidades e competências, também, a
tendência educacional de interdisciplinaridade, com o objetivo de, na fase seguinte,
desenvolvermos um projeto e executarmos na escola.
Os momentos de discussão contribuíram para nos preparar para o planejamento e
execução da oficina. Assim, após o período de formação, nós iniciamos o planejamento da
Oficina de Aprendizagem, cujo tema escolhemos “O Alcoolismo no Trânsito” e, como meio de
desafiar os estudantes, elaboramos a seguinte questão-problema: “Como o bafômetro pode
identificar a presença de álcool no organismo através do sopro?”.
No entanto, houve uma grande dificuldade no início da elaboração do projeto para
encontrar um tema que pudesse integrar as disciplinas de matemática, química e física. Além
disso, como as aulas presenciais estavam suspensas, devido à pandemia de Covid-19, não foi
possível a realização das regências da forma como estava prevista, sendo necessária uma
adaptação para que fossem realizadas em formato de videoaulas, nas quais, cada oficina deveria
ter 12 horas/aula distribuídas entre as três disciplinas do núcleo, mais 1 hora/aula de conclusão
interdisciplinar. Assim, o projeto precisaria ser executado de maneira remota em uma escola
que ainda não conhecíamos, ou seja, não sabíamos o real nível de aprendizagem dos alunos, e
quais as metodologias utilizadas pela escola.
Desta forma, os momentos de conversa e discussão com o professor preceptor puderam
nos preparar para um planejamento adequado. Por essa razão, é plausível supor a importância
de programas de formação de professores que contemplem, dentre outras, a criação de um
espaço de formação diferenciado, que crie oportunidades para a troca de experiências entre os
profissionais. Segundo Nóvoa (1992), “A formação de professores não deve ocorrer apenas sob
o ponto de vista individual, o que acabaria por reforçar o isolamento profissional e a ideia de
que caberia a esses profissionais o mero papel de transmissores de um conhecimento já pronto,
imposto a eles”.
Para permitir uma abordagem interdisciplinar, nós primeiro escolhemos o tema da
oficina, só então, buscamos na BNCC as principais competências e habilidades que poderiam
ser exploradas. Nessa etapa, cada um dos residentes identificou as competências e habilidades
que poderiam ser exploradas na sua disciplina. Após isso, foi realizada uma reunião remota

para apresentarmos os dados encontrados e os conteúdos curriculares que poderiam ser
trabalhados na abordagem do tema.
O professor preceptor orientou as reuniões apresentando sugestões sob a forma de se
trabalhar tais conteúdos, já que ele tinha conhecimento do real nível de aprendizagem das
turmas. Depois de os conteúdos curriculares serem definidos, foi feito o planejamento da
oficina, qual a sequência das aulas, e o objetivo de cada uma delas.
Os licenciandos em matemática ficaram responsáveis por elaborar seis aulas da oficina,
uma licencianda em química ficou responsável por três aulas, porque nessa escola ela era a
única acadêmica do curso de química. Por fim, os licenciandos em física ficaram responsáveis
por quatro aulas, formando assim, o total de treze aulas. É importante destacar que, a oficina
foi planejada para ser aplicada apenas durante as aulas de matemática da escola, no horário das
aulas do professor preceptor.
A interdisciplinaridade foi outro desafio encontrado no decorrer do projeto, como
licenciandos em matemática foi difícil para nós entendermos as necessidades e quais
conhecimentos de matemática poderíamos articular com a química e a física. Para auxiliar nessa
dificuldade, foram feitas diversas reuniões entre os residentes, com o objetivo de deixar os
conteúdos mais compreensíveis entre as diferentes áreas de conhecimento e permitir a
articulação entre matemática, física e química.
Explorar a interdisciplinaridade de modo remota foi muito desafiador. Nós descobrimos
que é necessário estarmos totalmente engajados para uma aula se relacionar com todas as
disciplinas e não ficarem aulas isoladas, sem nenhuma conexão com o tema principal.

3. O planejamento e gravação de aulas
Para a gravação dos vídeos foram pesquisadas diversas plataformas para encontrarmos
uma que atendessem às necessidades, por isso, combinamos que cada um poderia escolher a
plataforma com a qual tivesse mais afinidade.
Um de nós procurou uma plataforma que atendesse às seguintes necessidades: (a)
Durante a gravação deveria ser possível o compartilhamento de tela, para apresentar os slides
na gravação; (b) A câmera de vídeo deveria ser uma ferramenta importante durante a gravação,
deveria aparecer o rosto do professor enquanto lecionava os conteúdos; (c) A plataforma
deveria disponibilizar ferramentas de edição, como lápis e caneta, para ser possível escrever em
cima do slide enquanto o professor dava a aula; e (d) A plataforma deveria ser gratuita.
Assim, uma vez estabelecidas as necessidades para gravar a aula, foi encontrada a
plataforma do Zoom, onde é possível agendar uma reunião, e essa reunião poderia ser gravada.

A plataforma atendia todas as necessidades e continha muitas ferramentas de edição, como
canetas, lápis, régua, e outros materiais que poderiam ser utilizados ao longo da aula para a
construção de gráficos de função exponencial. Por meio dessa plataforma, a aula foi gravada, e
editada para que durasse no máximo 25 minutos, conforme o combinado.
Outro residente optou por realizar a gravação das aulas de forma narrada, desta maneira,
foram criados slides com os conteúdos de forma que ficasse clara a interpretação. Cada slide
foi convertido em uma imagem que foi inserida no aplicativo Videoleap e, através deste
aplicativo, foi possível narrar a aula apenas passando as imagens. Após a gravação da aula
houve o momento de edição onde foram realizados alguns cortes na fala para que o vídeo
durasse no máximo 25 minutos.
Foi um grande desafio a gravar os vídeos pois, como licenciandos em matemática,
aprendemos a lecionar em sala de aula tendo o contato com os alunos e o seu retorno imediato.
No entanto, tivemos que nos adaptar, planejar e criar os slides de forma que ficassem o mais
claro possível para os estudantes, além da nossa explicação ter que ser mais lenta, pensando no
melhor aprendizado dos estudantes.
A intenção era que os vídeos fossem disponibilizados aos estudantes e os residentes
ficassem disponíveis na plataforma Google Meet, em horários extraclasse, para sanarem
dúvidas e ajudar com os exercícios propostos. Todavia, a oficina não pode ser disponibilizada
aos estudantes, devido a uma decisão da Gerência de Educação (GERED), que não permitiu a
aplicação dos projetos do Residência Pedagógica no Ensino Médio, por conta da grande
defasagem de conteúdos que os alunos estavam tendo. Assim, a oficina até agora não foi
efetivamente aplicada no Ensino Médio, mas os vídeos estão disponíveis para serem usados
quando possível.

4. Considerações finais
Apesar do cenário atípico e das atividades ocorrerem de modo remoto, o principal
objetivo do PRP foi atingido, com a realização dos estudos, planejamentos e videoaulas. Sendo
que, nesse primeiro módulo, foi possível aprender mais sobre interdisciplinaridade e as grandes
discussões que ocorrem no meio educacional, além de também podermos conhecer de maneira
mais aprofundada a BNCC, suas competências e habilidades, e podermos explorá-la no
desenvolvimento das aulas. Também, foi possível ter contato com o professor preceptor e saber
como a escola está funcionando durante a pandemia.
Uma das dificuldades nesse primeiro módulo foi que, devido às decisões da GERED,
não pudemos executar as oficinas com os estudantes, ou seja, as videoaulas foram arquivadas

para serem utilizadas futuramente pela escola e ainda não pudemos ter um retorno dos
estudantes. Outra dificuldade, é que também não foram autorizadas as aulas de reforço para os
estudantes, as quais estavam previstas para serem realizadas remotamente, pela plataforma do
Google Meet.
Contudo, apesar de não termos tido contato nenhum com os estudantes, o projeto foi
muito positivo em diversos outros aspectos e, para o próximo módulo, já está sendo estudada
uma forma de interação remota com os estudantes, por meio de aulas de reforço e a aplicação
da oficina.
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2Departamento

Resumo:
O ensino remoto emergencial representou/representa um desafio a todos os professores,
exigindo a readaptação de atividades. Nesse sentido, realizamos um conjunto de aulas
ancoradas no modo semiótico “vídeo”, com o objetivo de analisar a sua viabilidade nesse
formato de ensino e o envolvimento dos estudantes. Para isso, fizemos recortes no vídeo,
como estratégia de promover a participação e a apropriação conceitual. As atividades
assíncronas foram disponibilizadas aos estudantes por meio da plataforma Google Forms e
YouTube. Analisamos os comentários feitos pelos estudantes durante uma aula síncrona e as
atividades respondidas em duas aulas assíncronas posteriores. Nessa análise consideramos as
previsões e as hipóteses feitas pelos estudantes antes de saber o resultado de um dos
experimentos e depois de todas as atividades envolvendo esse experimento serem realizadas,
comparando-as. O vídeo se mostrou como um modo importante, quando foi conjugado à
estratégia de recortá-lo de forma a promover a participação dos estudantes na previsão de
resultados e na elaboração de hipóteses. Observamos que, mesmo em aulas assíncronas,
aconteceram interações entre os estudantes e uma tentativa de construção conceitual que foi
retomada pelo professor posteriormente. Argumentamos que a estratégia usada despertou o
interesse e foi decisiva para a construção conceitual posterior.
Palavras-chave: Multimodalidade. Ensino Remoto Emergencial. Vídeo.

1 Introdução
A implementação do ensino remoto emergencial (ERE), sem que houvesse uma
preparação para tal, trouxe desafios a todos os professores. Sabíamos que os estudantes
enfrentariam problemas relacionados a acesso limitado à internet ou falta de equipamentos
adequados. Assim, as aulas síncronas foram gravadas em vídeo e disponibilizadas para os
estudantes que não participassem no horário em que a aula aconteceu.
1

Nossa experiência como professores mostra que manter a atenção do estudante durante
as explicações realizadas pelo professor exige o uso de estratégias comunicativas, uma vez
que transmitir informações não garante o entendimento daquilo que está sendo transmitido.
Temos nos dedicado ao estudo e entendimento do papel dos diversos modos semióticos para
tornar a comunicação mais eficiente. Assim, a multimodalidade, que vem sendo considerada
uma teoria que examina os diversos modos que as pessoas usam para se comunicar e se
expressar (KRESS, 2009), vem recebendo a nossa atenção. As imagens e as imagens em
movimento vêm sendo consideradas como modos importantes para auxiliar na construção de
sentidos para o que é comunicado (MORTIMER; QUADROS, 2019). Assim, no ERE,
optamos pelo uso de vídeos como modo auxiliar na construção de significados para aquilo
que é tratado nas aulas remotas.
Analisamos uma atividade experimental desenvolvida durante o ERE, na qual o vídeo
foi o modo semiótico principal explorado. Essa análise teve como objetivo investigar o
envolvimento de estudantes com a atividade ofertada no ensino remoto e a possível
construção conceitual.

2 Metodologia
Este trabalho envolve uma pesquisa do tipo exploratória, uma vez que visa conhecer
estratégias que sejam eficientes no ensino remoto emergencial. Usa uma abordagem
qualitativa, pois as interpretações feitas se baseiam principalmente na percepção e na
compreensão humana (STAKE, 2011) e tem características de estudo de caso, já que busca
compreender um evento específico - o envolvimento dos estudantes por meio de vídeos,
desenvolvendo conhecimento em torno dessa estratégia.
A produção dos dados aconteceu por meio de uma sequência de ensino desenvolvida
em uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental1 de uma escola localizada em uma
universidade federal, que contava com 27 estudantes. Neste relato de experiência, analisamos
uma atividade experimental que fazia parte da sequência. O experimento em questão2 utilizou
uma proveta de 250mL, um pote plástico e água, e envolveu o conceito de pressão
atmosférica, uma vez que, ao virar a proveta rapidamente, a entrada de ar no tubo, com a saída

1

Essa sequência foi usada para produção de dados de uma dissertação de Mestrado (KADOOCA, 2021)
O experimento é componente de um programa de televisão japonês, cujo site oficial é:
https://www.nhk.or.jp/school/rika/karasu/
2
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da água, implicaria na movimentação de um recipiente plástico para cima, no mesmo sentido
do ar que estava entrando. Durante a aula síncrona foi apresentado aos estudantes um vídeo
com a montagem do experimento, mantendo a proveta com água e com o recipiente plástico
na posição normal3, conforme Figura 1.

Figura 1. Montagem inicial do experimento “O tubo e a água”.

Foi, então, perguntado aos estudantes o que aconteceria com o recipiente plástico se a
proveta fosse virada rapidamente, sendo fornecidas três alternativas: 1- o pote vai cair junto
com a água; 2- o pote vai subir pelo tubo; 3 - o pote vai continuar parado no mesmo lugar.
Foi, também, solicitado que justificassem a resposta dada. Após fazerem a previsão e as
hipóteses, eles foram informados que o vídeo completo4, com a finalização do experimento,
estaria disponível no formulário que eles deveriam preencher durante a semana. Nesse
formulário os estudantes encontravam o link para o experimento completo e questões relativas
ao resultado, com a intenção de que eles próprios comparassem a previsão feita com o
resultado e refizessem a explicação que haviam construído durante a aula síncrona e, após,
sugerissem variantes para aquele experimento, que pudesse auxiliá-los a analisar as hipóteses
que haviam feito.
Considerando as variantes sugeridas pelos estudantes, fizemos uma série de
experimentos rápidos, que foram filmados e disponibilizados aos estudantes, também na
forma de vídeo. Essas variantes envolveram: não usar água; usar um pote plástico maior, que
ocupasse toda a largura do tubo (proveta); usar um líquido mais denso (água com açúcar);
3
4

Essa montagem pode ser vista em: https://www.youtube.com/watch?v=X1gBRUYMvdc&feature=youtu.be
O vídeo completo do experimento pode ser visto em: https://youtu.be/oJ4OAPdQeaE
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usar um objeto plástico de maior peso (foram colocadas três colheres de sal dentro do pote),
usar um objeto plástico com peso ainda maior (enchemos o pote plástico com sal). Terminada
a série de experimentos sugeridos pelos estudantes, que estavam testando suas próprias
hipóteses, foi apresentado, no mesmo vídeo, um novo experimento no qual foi colocado um
papel sobre um copo cheio de água e esse copo foi virado, conforme Figura 2. Nesse caso a
água não caiu, o que implica em perceber que a densidade não poderia ser uma boa
explicação5.

Figura 2. Copo com água fechado por um pedaço de papel.

Construímos uma tabela usando o Excel na qual estava a previsão e a hipótese
explicativa antes de realizar o experimento e as demais hipóteses construídas ao longo das
atividades. Comparamos as respostas iniciais e finais, com a intenção de identificar
apropriações conceituais que seriam fortalecidas em aulas posteriores, desenvolvidas pelo
professor. Nessa análise consideramos as respostas de 19 estudantes, pois oito não realizaram
todas as atividades envolvendo o experimento em questão.

3 Resultados e Discussão
Analisamos, inicialmente, as previsões feitas pelos estudantes em relação ao que
aconteceria com o recipiente plástico quando a proveta fosse rapidamente invertida. A
apresentação da montagem do experimento e da construção dessas previsões iniciais foi feita
durante uma aula síncrona. Dos 19 participantes, três previram que o frasco subiria, quatro
que ele iria cair junto com a água e 12 afirmaram que o frasco plástico permaneceria no local
em que foi colocado.
Solicitamos, então, que eles construíssem uma hipótese explicativa para a previsão que
5

O vídeo com todos esses experimentos está disponível em: https://youtu.be/lymeLgQ875Q
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haviam feito. A Tabela 1 traz as previsões e as hipóteses explicativas, acompanhadas do
número de estudantes envolvidos com elas.
Tabela 1 - Previsões e justificativas construídas pelos estudantes antes de conhecer o resultado.
Previsão

Pote sobe

Pote fica parado

Pote cai junto com a
água

Total

Justificativa

Número de
respondentes

Relação com o ar

2

Relação com a densidade

1

Pote vai prender a água

6

Pressão da água anula a pressão do ar

3

Pressão da água

2

Pressão do ar anula a gravidade

1

Pressão da água

2

Gravidade

2

3

12

4

Dos três estudantes que previram que o pote iria subir, dois deles se referiram ao ar,
mas sem construir um argumento consistente e o terceiro usou a densidade como justificativa,
afirmando que o frasco sempre iria boiar e, portanto, ficaria em cima da água. Para aqueles
que previram o pote parado quando a proveta com água fosse virada, a hipótese mais usada
foi a de que o pote iria vedar a saída de água. No vídeo era possível perceber que o pote ficava
“boiando” na proveta e que foi simplesmente “largado” lá dentro, o que não foi suficiente
para que esses seis estudantes abandonassem essa explicação. Os quatro estudantes que
usaram forças que se anulam (pressão da água e pressão do ar ou pressão do ar e gravidade)
desenvolveram um argumento que nos pareceu mais consistente. Já os que citaram a pressão
da água não desenvolveram o próprio argumento. Por fim, para os estudantes que previram
que o pote cairia junto com a água, as hipóteses elaboradas estavam relacionadas à força da
gravidade, que influenciaria na queda simultânea do frasco e da água, ou à pressão da água,
que "empurraria" o frasco para baixo, provocando a sua queda juntamente com a água.
O resultado do vídeo foi disponibilizado de duas formas: na primeira, sem qualquer
interferência e, na segunda, em câmera lenta. Essa estratégia foi usada para que eles
conseguissem perceber claramente o resultado. Nesse momento eles reconstruíram sua
hipótese, agora conhecendo o resultado e sugeriram variantes para o experimento, de forma
que suas hipóteses pudessem ser testadas. Essas variantes foram sugeridas apenas por alguns
5

estudantes. Um novo vídeo foi, então, disponibilizado, contendo uma série de experimentos
que consideraram essas variantes. Ao final desse vídeo os estudantes assistiram a um novo
experimento (copo com água e papel) cuja explicação era semelhante ao que aconteceu no
primeiro.
Os estudantes, em três momentos, construíram hipóteses (antes de ver o resultado,
após ver o resultado e após assistir o vídeo com o segundo conjunto de experimentos).
Optamos por analisar as hipóteses iniciais (antes de ver o resultado) e finais (após o segundo
conjunto de vídeos), comparando-as. As hipóteses ou justificativas finais estão sintetizadas na
Tabela 2.
Tabela 2. Justificativas construídas pelos estudantes ao final das atividades.
Previsão Inicial

Pote sobe

Pote fica parado

Pote cai junto com a
água

Total

3

Nova Justificativa/hipótese

Número de
respondentes

Pressão do ar: o ar ocupa o lugar da água e
empurra o pote para cima

2

Relação com a densidade

1

Pressão do ar

7

Densidade

3

Pressão da água

1

Não concordou com o resultado

1

Pressão do ar

2

Densidade

1

Pressão da água

1

12

4

Podemos perceber que, mesmo sem uma intervenção do professor, a pressão exercida
pelo ar passou a ser a justificativa de 11 estudantes. A densidade, no entanto, que havia sido
usada como justificativa por um único estudante antes de observar o resultado do
experimento, passou a ser usada por cinco deles, que se basearam no resultado do vídeo no
qual foi aumentado o peso do pote plástico. Aquele experimento mostrava que, quando a
massa do pote fica maior, a pressão do ar não é suficiente para “empurrá-lo” para cima. Para
esses cinco estudantes, essa variante do experimento acabou confundindo-os.
Uma das estudantes, que previu que o pote permaneceria no mesmo lugar e não
deixaria a água cair, ao ver o resultado do experimento solicitou como variante que o
experimento fosse repetido com um pote plástico maior. Com isso a água não caiu. Isso fez
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com que ela defendesse que o experimento inicial estava errado, pois o “normal” seria o pote
segurar a água.
Outra estudante, que previu que a água e o pote iriam cair juntos devido à força da
gravidade, sugeriu que o experimento poderia ser feito de todas as formas possíveis para
possibilitar uma melhor verificação de sua hipótese. Entre as suas sugestões estava tampar a
saída do tubo ou não colocar nada dentro dele. Após assistir à série de vídeos com as variantes
do experimento, a estudante argumentou:
Se eu não me engano, a minha primeira hipótese foi de que o pote cairia devido à
gravidade. Não acredito mais que seja a gravidade. Eu acho que a pressão
ocorre por causa do ar que fica em volta do potinho. Então quando ele sobe a
água não tem outro caminho para passar a não ser se for pelas laterais.
Na sua fala, percebemos que a estudante descarta a sua hipótese inicial que
considerava apenas a influência da gravidade, levando em conta agora a pressão do “ar que
fica em volta do potinho”, ou seja, a pressão atmosférica. Trata-se de um entendimento em
construção, mas podemos perceber que ela se envolveu ativamente com as atividades, assim
como aconteceu com a maior parte desses estudantes.
De um modo geral, podemos argumentar que, apesar de oito estudantes não terem
realizado as três atividades, o envolvimento dos estudantes com a atividade foi grande. Dos
oito estudantes que não participaram dessa análise, todos fizeram duas das três atividades.
Além disso, as atividades foram positivas em termos conceituais, uma vez que os conceitos
foram retomados pelo professor em aula posterior a essas que acompanhamos.

4 Considerações Finais
Desenvolvemos este trabalho com o objetivo de investigar o envolvimento de
estudantes com a atividade experimental ancorada em vídeos, ofertada no ensino remoto
emergencial e a possível construção conceitual decorrente das atividades que envolviam o
experimento.
A atividade de fazer previsão e as hipóteses construídas pelos estudantes mostram que
eles estavam imbuídos na busca de uma explicação. A maior parte das hipóteses explicativas
feitas ao final da atividade tinham características de hipóteses válidas (NUNES;
MOTOKANE, 2015; NUNES, 2016), uma vez que buscavam um apoio teórico baseado em
conceitos que já haviam estudado, tinham clareza e consistência lógica, além de outras
características.
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Em relação à apropriação conceitual, mesmo sendo duas atividades assíncronas,
percebemos que a pressão atmosférica passou a fazer parte da explicação de mais da metade
dos estudantes. Trata-se de conceitos em construção, mas argumentamos que o envolvimento
dos estudantes com atividades que requerem os mesmos conceitos tende a consolidar essa
construção.
Em se tratando de ensino remoto (ERE) e de atividades em sua maioria assíncronas,
percebemos que os vídeos, da maneira como foram explorados, foram fundamentais tanto
para o envolvimento dos estudantes quanto para a apropriação conceitual. Esses dados trazem
implicações para os professores, pois organizar vídeos, sejam os planejados para a atividade
experimental, sejam os sugeridos pelos estudantes para testar as próprias hipóteses, exigem do
professor a lida com tecnologias para as quais ele nem sempre foi preparado, bem como um
tempo maior para o planejamento das atividades.
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Resumo:
Os anos de 2020 e 2021 têm sido prova cabal para corroborar a consolidação do ensino pela
modalidade on-line em decorrência do Coronavírus. As experiências “falhas” de docentes
podem contribuir, e muito, para o aprimoramento das aulas do profissional. Nesse sentido, o
estudo das experiências pedagógicas traz à tona a complexidade que é ensinar, sobretudo
quando se associa esse processo à situação, por vezes caótica, para alguns professores, que se
tornou o ensino on-line. Colhe-se, nesse trabalho, experiências de professores da área de
Português como Língua Adicional e Português Língua de Acolhimento, seguindo o Marco de
Referências de Experiências Pedagógicas para debater ensanchas nessas novas formas de
ensino.

Palavras-chave: Experiências docentes. Modalidade on-line. Português Língua de
Acolhimento. Português Língua Adicional.
Para submissão nessa modalidade será enviado o texto completo.
O título deve ser escrito em letras maiúsculas, centralizado, tamanho 14, sem a
formatação itálica. As seções devem ser numeradas sequencialmente a partir da introdução,
com tamanho 12 e formatação em negrito.

1 Introdução

Fatores diversos têm culminado a busca por modalidades de ensino que diferem do
ensino presencial. Nos anos de 2020 e 2021, houve aumento exponencial do ensino por
modalidades on-line, híbridas e sala de aula invertida, em decorrência do Coronavírus (Vulgo,
Covid-19). Instituições privadas de ensino implementaram as supracitadas modalidades mais
rapidamente, se comparadas às instituições públicas, por exemplo. Entretanto, essa rápida
“inserção” trouxe conflitos acerca da formação do professor, dado que havia profissionais que
1

se viam, por vezes, não aptos a utilizar os programas e as tecnologias de que dispunham.
Certamente houve aulas cujas experiências foram bem-sucedidas e outras que mereceram maior
trabalho e atenção, dado que foram “falhas”.
É justamente sobre as experiências “falhas” que merecem destaque nesse trabalho. Na
condição de docente que passou/passa por situações adversas em aulas devido à implementação
do ensino híbrido e/ou on-line em minha sala de aula, (uso a primeira pessoa nesse parágrafo
pois me sinto impelido a falar de minha experiência dessa forma) senti-me convocado a
apresentar algumas situações que não funcionaram comigo e meus colegas de trabalho durante
a implementação de atividades/ materiais didáticos na modalidade on-line no ensino de Língua
Portuguesa como Língua Adicional e Língua de Acolhimento em uma instituição federal de
ensino.
Além de fazer as vezes de um relato de experiência, busca-se, nesse trabalho, discutir
acerca de metodologias de ensino (MICCOLI, 2013) e do uso de materiais didáticos
(TOMLINSON, 2004) nas supracitadas modalidades. Para tanto, colheu-se experiências de
profissionais por meio de formulários eletrônicos acerca de suas aulas, seguindo o Marco de
Referência de Experiências Pedagógicas (MICCOLI, 2014) e utilizar o arcabouço teórico acima
para colher frutos que possam contribuir para os desafios do professor em sala de aula.

2 Metodologia
Para cumprir o objetivo, far-se-á uma pesquisa via formulários eletrônicos a fim de
coletar o corpus para a pesquisa cuja temática é a experiência de professores sobre as aulas no
formato híbrido e on-line durante a pandemia que assola o mundo, tanto a nível econômico
quanto sanitário, originada pelo Coronavírus. Utilizando-se do Marco de Referência das
Experiências Pedagógicas (MICCOLI, 2014), objetiva-se mapear, classificar e categorizar as
experiências então coletadas, a fim de que possam ser traçadas possibilidades de trabalho frente
aos desafios impostos por essas novas modalidades para muitos professores.
Os formulários eletrônicos foram destinados a dez professores de uma escola particular
de idiomas que tiveram experiências com a implementação das três modalidades nos anos de
2020 e 2021. O formulário disponibilizado para os supracitados docentes almejou, por meio de
questões abertas, a narrativa de professores acerca das atividades elaboradas, adaptadas e
realizadas durante a implementação da modalidade on-line na instituição. As questões postas
giravam em torno das experiências com relação a essas atividades, focando naquelas que não
obtiveram resultados, sob o ponto de vista do professor, positivos. Desse modo, questões como
2

“Houve alguma atividade nas modalidades on-line, híbrida e de sala de aula invertida que não
funcionou da forma esperada? Foi possível contornar a situação? Conte um pouco sobre isso”
e “Houve alguma diferença/mudança, no que diz respeito ao método de ensino adotado pela
escola, na implementação das modalidades acima referidas?” foram inseridas no formulário.
O tratamento de dados foi classificado, organizado e analisado de acordo com os pressupostos
da análise de experiências docentes desenvolvida por Miccoli (2010; 2014) seguindo o Marco
de Referências de Experiências Docentes (MICCOLI, 2010, 2014). Para a análise e discussão
dos dados de pesquisa, utilizou-se uma abordagem qualitativa (SOUZA, 2014). É de bom alvitre
ressaltar que, de acordo com o Souza (2014), a pesquisa qualitativa pode conter quantificação
de dados, sem que sua natureza seja, de alguma forma, modificada. Portanto, fez-se uso de
contagem das experiências já classificadas segundo o já referido Marco de Referências de
Experiências Docentes e montagem de gráficos a fim de respaldar os dados qualitativos ora
delineados.

3 Resultados e Discussão
A sala de aula, o professor e o estudante. A tríade é inerente aos estudos sobre o processo
de ensino-aprendizagem em Linguística Aplicada (LA). A sala de aula se apresenta como
espaço em que alguns aspectos da cultura se manifestam com imensa riqueza e complexidade
(MICCOLI, 2010, p.197). A autora ressalta a papel da sala de aula nesse processo

A compreensão do processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira, em
contexto de sala de aula, demanda conhecimento profundo de seus participantes, em
vista das questões que perpassam a sala de aula e os eventos que nela acontecem. A
própria sala de aula, como parte de um espaço institucional marcado pelas conjunturas
extrainstitucional, regional, nacional e até internacional, confere a qualquer lição
influências que não podem ser desprezadas, razão pela qual constitui-se como espaço
desafiador para professores e estudantes. (MICOLLI, 2010, p. 217 – itálico da autora).

Fatores como a celeridade e “economia” de tempo têm, durante muito tempo, despertado
a atenção de muitos estudantes e professores para modalidades de ensino que não a presencial.
No entanto, em 2020 e 2021 houve aumento exponencial dessas modalidades devido ao
Coronavírus e as restrições impostas pelo governo e Sistema de Saúde acerca do distanciamento
social e seus benefícios no combate ao novo vírus. Destarte, professores se viram já inseridos
em salas de aula on-line e híbridas sem ter, muitas vezes, preparo para isso. Tal fator foi, sem
dúvida, prejudicial para muitos profissionais que se sentiam incompetentes e até mesmo inaptos
3

ao cargo, fazendo-lhes refletir sobre sua posição enquanto professor. Ademais, os discursos que
afloravam na mídia 1, concebem esse profissional como alguém que algo falta, originando o
Discurso da Falta (Diniz e Neves, 2018), esse entendido pelos autores como
discurso essencialista e totalizador que, a partir de uma posição etnocêntrica, significa
certos sujeitos por aquilo que supostamente “não são”, “não fazem”, “não sabem” e
“não conhecem”, apagando, consequentemente, suas vivências, suas agências, seus
saberes e seus conhecimentos – que, cabe ressaltar, não integram os repertórios daqueles
que os enxergam como um conjunto de lacunas a serem preenchidas. Como efeito desse
discurso, naturaliza-se a ideia de que tais sujeitos não estão “prontos” para ocuparem os
lugares que estão ocupando ou desejam ocupar (p.100-101).

Este sujeito que é posicionado como quem ‘não é’, ‘não faz’, ‘não sabe’ e ‘não conhece’
só é possível em relação ao outro (Fabrício e Bastos, 2009) é desafiado o tempo todo. Miccoli
(2010) assevera que o professor é desafiado à lida na sala de aula, vencendo os desafios que lhe
são impostos.

Ao trabalhar com o contexto de sala de aula de Língua Inglesa, Miccoli (2010) propõe
possibilidades no que diz respeito ao ensino dessa língua. A autora assevera, no entanto, que
não há a possibilidade de uma orientação garantidora de sucesso, dado os contextos variáveis e
os sentidos dados às experiências, dependentes da interpretação de quem as vivencia.

Dessa forma, a aceitação da inexistência de receitas para superar desafios é compensada
pelas possibilidades à disposição de quem vive uma experiência. As possibilidades, no
entanto, dependem de observação, de busca de conhecimento, de iniciativas e reflexão
para transformar os sentidos das experiências em salas de aula e criar novas dinâmicas
e sentidos para o ensino e a aprendizagem de língua. (MICCOLI, 2010.p.232)

Dentre as atividades consideradas não-sucedidas, analisa-se que grande parte delas foi
decorrente da falta de aptidão com materiais online de ensino. Os jogos, os quais foram
concretizados como “os causadores de problemas”, foram as atividades mais problemáticas nos
relatos dos professores. Tal fato se deve, como fora observado nas narrativas, pela falta de
letramento digital e/ou preparo dos alunos e até mesmo do próprio professor, uma vez que
determinados jogos online somente eram possíveis de serem acessados “ter as salas criadas e
jogar” havendo número de participantes determinado, sendo, portanto, impossível que o
professor planejasse tal atividade. A falta de planejamento, muitas vezes, foi o que ocasionou a
não efetividade da atividade e, além disso, a resistência do professor em não admitir tal “falta”.
Professores que decidiram montar grupos de planejamento de aulas nas modalidades on-line,

1

https://revistaeducacao.com.br/2020/05/19/covid-professores-aulas-online/
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híbrida e sala de aula invertida tiveram maior sucesso na passagem de uma modalidade a outra,
conforme observa-se nas narrativas.
À guisa de um fechamento de seção, antes das considerações finais, é preciso mencionar
que, se por um lado, não há receitas que garantem a efetividade no ensino de línguas adicionais,
por outro lado, esperar a ermo que melhorias ocorram não se concretiza como uma
possibilidade, ainda mais para o ensino híbrido/on-line/sala de aula invertida, que, por vezes,
ocorre em caráter emergencial. Práticas de professores que possibilitaram mudanças no
processo de aprendizagem dos alunos e de ensino-pesquisa só foram possíveis devido a
iniciativas pessoais, dependentes daqueles que se propuseram a colocá-las em práticas, falhando
quantas vezes fossem necessárias. Essas experiências merecem ser visibilizadas de alguma
forma. Eis, então, uma oportunidade.

4 Considerações Finais

Professores e estudantes que aceitam os desafios no processo de ensino-aprendizagem
propõem-se a engendrar mudanças. Tal aceitação predispõe disposição dos envolvidos que, ao
refletirem sobre suas ações, engendram mudanças. Os resultados apontam que os professores,
ao planejar aulas de forma conjunta, ampliaram suas possibilidades de ação em sala de aula, a
despeito da modalidade.

As possibilidades de práticas significativas de ensino existem, e muitas, mas dependem
da superação de desafios cotidianamente enfrentados em sala de aula, esses tendo relação direta
e indireta com o que ora ocorre em sala de aula. Cabe ao professor competente refletir sobre a
própria prática a fim de melhorá-la e proporcionar mudanças no âmbito de sala de aula.

Assim, é por meio das experiências analisadas nesse trabalho que será possível traçar
planos de ação para a implantação de melhorias no ensino-aprendizagem em sala de aula, seja
ela presencial ou on-line. Nesse sentido, as possibilidades para enfrentar os desafios impostos
pelas “novas” modalidades de ensino podem surgir a partir dos relatos de experiências de
professores.
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RESUMO
Durante o processo formativo, é comum o professor ouvir relatos sobre as dificuldades
encontradas no seio da profissão docente, e pouco se fala sobre as realizações que esse
profissional terá no decorrer de sua carreira. Pensando nisso, traçamos como objetivo para
esta pesquisa investigar e expor quais são as dificuldades e superações enfrentadas na prática
diária pelo docente. Vale ressaltar que o professor, vivencia também, momentos de
satisfação no decorrer de sua atuação profissional, o que contribui para refletir sobre a prática
e construir seu processo de desenvolvimento profissional. Como metodologia, destacamos a
abordagem qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica e exploratória. Para obter
respostas para nossos objetivos, foi definido com instrumento principal, uma entrevista à
duas professoras da Escola Municipal Francisco Francelino de Moura, localizada no
município de Patu/RN, antes da pandemia do COVID-19, e à uma professora atuante da
Escola Estadual Zenon de Souza, localizada no município de Umarizal/RN, durante a
pandemia do COVID-19. Os resultados evidenciam que, os desafios enfrentados pelos
professores protagonistas da nossa pesquisa ainda são imensos, e nesse contexto pandêmico,
outros obstáculos tornaram-se visíveis, dentre eles, a falta de recursos tecnológicos pelos
alunos, e a própria dificuldade do professor em lidar com a tecnologia.
Palavras-chave: Desafios. Pandemia. Prática docente

1

INTRODUÇÃO
É necessário ter em vista que o professor é o principal mediador no processo de

ensino e aprendizagem dentro da instituição escolar, devendo refletir sobre sua prática diária
e procurar meios de se aperfeiçoar, com a finalidade de atender as necessidades de seus
alunos (GOMÉZ apud BOLFER, 2008). Com isso, fica claro o compromisso e
responsabilidade que o docente carrega consigo. Tendo em vista que o pedagogo está
vinculado ao processo de formação de seus alunos, faz-se necessário reinventar-se
periodicamente, para poder atender às especificidades apresentadas. Para mais, o professor
em sua prática docente se depara com inúmeras situações que dificultam seu trabalho e da

escola em si. Para Leite:

Na atual realidade em que se encontra a sociedade, a educação tem se
transformado para enfrentar os desafios que se articulam dentro dela e em
todos os seus segmentos, desafios gerados pela globalização e pelos
avanços tecnológicos na atual era, a tão inovadora e desafiadora era da
informação. (LEITE, 2011. P. 07)

Ademais, com a pandemia do COVID-19, escolas e professores foram obrigados a
construírem/encontrarem um novo modelo de ensino, contudo, esse novo formato, apresenta
inúmeras lacunas, ocasionando a não-participação de um grande número de discentes,
impactando de maneira direta em sua aprendizagem, e levando assim, a escola/professor a
(re) pensar o trabalho pedagógico.
Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo investigarmos e expor quais são
as dificuldades e superações enfrentadas em sua prática diária pelo docente durante a
pandemia do COVID-19. Assim, como os objetivos específicos, destacamos: identificar os
prazeres e dificuldades que o professor encontra na docência; reconhecer os principais
dilemas presentes na prática do pedagogo no contexto pandêmico, bem como, analisar como
os professores têm garantido suas realizações durante a pandemia. A pesquisa possui um
viés exploratório, um método bibliográfico, e abordagem qualitativa, para obtenção de
resultados, foi realizado a aplicação de uma entrevista à 3 docentes, duas atuantes da Escola
Municipal Francisco Francelino de Moura, e uma da Escola Estadual Zenon de Souza.
A entrevista foi direcionada à duas professoras da Escola Municipal Francisco
Francelino de Moura, localizada no município de Patu/RN, antes da pandemia do COVID19, e à uma professora atuante da Escola Estadual Zenon de Souza, localizada no município
de Umarizal/RN, durante a pandemia do COVID-19. A entrevista direcionada às professoras
do Município de Patu foi composta por algumas reflexões, a Professora 1, leciona no 3° ano
do fundamental I e a Professora 2, atua em uma sala de recursos multifuncionais. Para a
Professora 3, que leciona no Município de Umarizal, e atua do 6° ao 9° ano com as
disciplinas de Ciências e História, foram realizadas também alguns questionamentos.
Através dessa entrevista observamos que os desafios ainda são enormes no cotidiano do
docente, e que mesmo com as realizações da profissão, ainda é preciso superar grandes
obstáculos para o professor conseguir exercer sua profissão de forma satisfatória e se realizar
profissionalmente.
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SER PROFESSOR E OS DESAFIOS DA DOCÊNCIA
A tarefa docente não é vista como uma profissão de fácil operacionalização, tendo

em vista as dificuldades enfrentadas em seu percurso e a desvalorização da mesma, porém,
é na docência que inúmeras vezes este profissional encontra-se realizado diante de sua
prática e daquilo que ele veio a conquistar.
A profissão docente então, vem ser algo inacabado, necessitando que o professor
busque sempre estar atualizando seus conhecimentos e metodologias, pois como diz Mendes
e Baccon (2015), o saber do discente vem se tornando cada vez mais vasto, então o professor
tem como tarefa estar também em constante aprendizagem.
Para Carvalho (1999, apud MENDES e BACCON, 2015), o afeto que o professor
desenvolve com seus alunos tende a ser desgastante, mas ao mesmo tempo, torna-se fator
indispensável para sua realização como ser docente.
Tendo em vista que a docência é uma atividade complexa e subjetiva, faz-se
necessário uma formação continuada, onde torna-se imprescindível estabelecer uma conexão
entre a teoria e a prática, sendo que não há como realizar uma boa ocupação apenas com
uma das duas, além do mais, o professor como um profissional precisa sempre estar
refletindo sobre sua prática, com o objetivo de adaptá-la a todas as necessidades encontradas
em sala de aula.
Desse modo, o professor vem desenvolver as competências necessárias para sua
formação, sendo elas adquiridas ao longo de sua trajetória docente, pois como diz Bocchese:

Os futuros mestres só poderão desenvolver as competências necessárias ao
trabalho interativo com seus alunosse (sic) conseguirem vencer a força das
representações subjacentes de ensino como transmissão de conhecimentos,
de professor como detentor dos saberes a serem transmitidos e de aluno
como receptor passivo do que lhe é ensinado. (BOCCHESE, 2008, P. 29)

Ou seja, é fundamental que o professor não se mantenha preso ao ensino tradicional,
e sim, busque sempre inovações que venham a contribuir com a sua formação e a formação
dos seus alunos.
Mesmo sendo uma das profissões mais importantes e imprescindível para a formação
de todas as outras, essa é também uma das menos reconhecida e valorizada, principalmente
quando se trata de salário e condições de trabalho, o que faz com que muitos professores e
aqueles que desejam seguir essa carreira profissional, se sintam desmotivados. Segundo
Souza (2011), são vários os desafios que desanimam a classe dos professores, sendo eles de

aspectos de ordem econômica, política e social.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB (BRASIL, 1996) e o Plano
Nacional de Educação -PNE, trazem respectivamente leis e metas que asseguram ou
deveriam assegurar valorização profissional, remuneração e formação continuada
possibilitando planos de carreira, mas como explica Silva (2015, p. 3) “muitas são as leis
que tratam da valorização dos professores, mas as necessidades reais de muitos professores
ainda não estão resolvidas, o que requer uma aplicação e fiscalização das leis que são
propostas”.
A formação dos professores é uma das ferramentas mais significativas na busca pela
melhoria da educação, visto que um professor formado resulta em um profissional mais
competente, porém, nem sempre isso ocorre, já que formação não garante qualidade
profissional. Silva (2015, p. 3) afirma que “[...] não há curso capaz de oferecer tantos
conhecimentos do que a vivência como professor”, pois a experiência da docência só é
aprendida na prática, no seu dia a dia em sala de aula. Entretanto, é fundamental que o
docente não pare na graduação e busque sempre que possível potencializar os seus
conhecimentos com uma formação continuada.
A remuneração salarial dos professores é indicada como um dos principais desafios
da qualidade educacional do nosso país, pois o baixo salário que eles recebem é o motivador
da insatisfação dos profissionais que a exercem e desânimo para os desejam exercê-la. Para
(Carissimi e Trojan, 2011 apud SILVA, 2015), a baixa remuneração salarial representa a
desvalorização e negação do reconhecimento merecido do trabalho executado pelo
professor. Segundo Silva (2015, p. 4) “A baixa remuneração acaba afetando também na
formação continuada do professor, pois o mesmo se esforça, investe em cursos de pósgraduação, mestrado e doutorado, mas o que aumenta em seu salário é muito pouco diante
de tamanho esforço”, ou seja, nem mesmo uma formação continuada garante o
reconhecimento salarial adequado de seu empenho e dedicação.
A insatisfação salarial está longe de ser o único desafio encontrado na profissão
docente, as condições de trabalho também devem ser levadas em consideração, dentre elas
podemos destacar o desinteresse e a indisciplina da maioria dos alunos, a falta de
disponibilidade de recursos materiais, agressividade de alguns alunos, ausência dos
responsáveis, entre outras mais. Todos esses desafios dificultam muito o trabalho e
desempenho do professor em sua prática docente.
Com o contexto pandêmico atual, vê-se que os desafios aumentaram, levando-se em

conta o Ensino Remoto Emergencial (ERE) e a não-capacitação dos profissionais de
educação. Além disso, mesmo com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDCI), há um grande número de evasão por parte dos alunos. Oliveira e Araújo (2020, p.2)
expressam "[...] as desigualdades sociais refletem nas desigualdades educacionais",
apontando um dos principais, ou principal percursor das disfunções do sistema educacional
atual.
Tal contexto remete diretamente à formação continuada dos profissionais de
educação de forma colaborativa, através da relação dialógica e entre os pares, sendo essa
sempre apontada e requerida desde a academia. Seguindo esse percurso, Rodrigues, Lima e
Viana (2017, p.30) afirmam que "[...] é necessário que o/a professor/a permaneça estudando,
realizando uma formação continuada a fim de (re)aprender, ou (re)significar suas práticas
diárias buscando aprimorar seus conhecimentos e suas práticas". Nesse sentido, tendo em
vista o processo de ensino vigente, o professor, principal mediador do processo de ensinoaprendizagem, tem de encontrar meios para atender as demandas escolares e estudantis.
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REALIZAÇÕES DA PROFISSÃO
O processo de formação docente passa por muitas dificuldades e constantes

mudanças, sendo assim, o profissional terá que estar sempre se reinventando, buscando cada
vez mais conhecimento. De acordo com Padro, Coutinho, Reis e Villalba (2013), os saberes
do professor são elaborados ao longo de toda sua carreira profissional e experiências de vida,
pois é a prática que nutre o conhecimento do docente, e será no dia a dia em sala de aula que
ele aprenderá a se reinventar. Para atender as exigências da atualidade, o professor enfrentará
enormes obstáculos, contudo, a docência não deve ser vista apenas pelos desafios que a
profissão enfrenta, mas também, precisamos olhá-la, como uma profissão de realizações, de
aprendizagens e de crescimento tanto humano como profissional.
Fundamentando-se nessas novas dificuldades apontadas, o profissional de educação
depara-se solitário em sua prática, não encontrando em diversas ocasiões a motivação e
prazer necessários para continuar exercendo sua ocupação, o que dificulta preencher o
sentimento de realização durante o exercício da docência.
Como destaca (Mendonça, 2007 apud OLIVEIRA E ARAÚJO, 2020) o ensino
remoto possibilita que o professor repense sua prática, considerando as inúmeras
possibilidades que a comunicação interativa proporciona.

4

METODOLOGIA
Para que pudéssemos compreender como o professor vem se realizar dentro de sua

prática docente, foi utilizado de uma abordagem qualitativa, que como diz Godoy (1995,
p.21) “[...] hoje em dia a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as várias
possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intricadas
relações sociais, estabelecidos em diversos ambientes”, sendo assim, essa abordagem
permite que o pesquisador venha a conseguir obter informações de forma mais fixa em
relação àquilo que está sendo pesquisado
Foi utilizado para a realização do presente artigo uma pesquisa bibliográfica que nos
possibilitou, nos embasarmos em teóricos que estudam acerca da temática em discussão. De
acordo com Matos e Vieira (2002, p.40) “A pesquisa bibliográfica é realizada a partir de um
levantamento de material com dados já analisados, e publicados por meios escritos e
eletrônicos, como livros, artigos científicos, página de Web sites, sobre o tema que
desejamos conhecer”. Dessa forma, esse modelo permite que possamos coletar as
informações e textos necessários para dar início ao artigo.
Para que os objetivos da pesquisa fossem respondidos foi aplicado como principal
instrumental uma entrevista, sendo essa realizada com três professoras, para que desse modo
pudéssemos comparar as respostas obtidas, pois como diz Miguel (2010):
A entrevista, nas suas diversas aplicações, é uma técnica de interação
social, interpenetração informativa, capaz de quebrar isolamentos grupais,
individuais e sociais, podendo também servir à pluralização de vozes e à
distribuição democrática da informação. (MIGUEL, p.2)

Desse modo, será possível compreender as principais dificuldades e realizações
encontradas durante o exercício da docência, antes e durante a pandemia do COVID-19.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram entrevistadas no ano de 2019, antes da pandemia do COVID-19, duas

professoras da Escola Municipal Francisco Francelino de Moura, a Professora 1, leciona no
3° ano do fundamental I e possui mais 21 anos de experiência na docência, e a Professora 2,
atua há 4 anos em uma sala de recursos multifuncionais, mas possui 21 anos de experiência
profissional.

Inicialmente perguntamos as docentes “Para você, qual a maior realização que um
professor pode vivenciar em sala de aula?”

A maior realização é no meu... na minha concepção, no meu profissionalismo é
que o professor trabalhe a ludicidade com a criança e quando ela trabalha com essa
realidade ela tem bons resultados onde a criança aprende brincando, seja de um
objetivo direcionado com o conteúdo que se vai trabalhar, dentro da leitura e a
escrita. (PROFESSORA 1)
Bem, para mim a maior realização, para mim, é gostar da minha profissão, quando
eu gosto da minha profissão eu realizo um bom trabalho, por que eu procuro meio
de todos os lados para dar o meu melhor, porque aquelas crianças dependem muito
de mim, o futuro delas estão em minhas mãos, então eu tenho que gostar do que
eu faço, para realmente se tornar um bom trabalho. (PROFESSORA 2)

Na fala da primeira professora, vemos que a mesma acredita que a realização da sua
profissão está em ver que as metodologias de ensino por ela utilizada de forma lúdica estão
contribuindo para o aprendizado e formação de seus alunos, sendo a ludicidade uma maneira
de fazer com que a criança aprenda brincando (MARTINS, 2010), já a segunda professora,
vem exprimir que a maior realização para ela é amar a sua profissão, pois amando a sua
ocupação ela desenvolverá um bom trabalho com seus alunos.
Em seguida, questionamos “Quais as dificuldades encontradas na docência?” e as
respostas foram:
São imensas as dificuldades, é uma tarefa árdua, desafios, a maior dificuldade hoje
...eu como professor a maior que eu tenho em sala de aula pra trabalhar com meu
aluno é, são a ausência dos pais, ele vem deixar o filho na escola, vem deixar, mas
se ele não acompanha o seu dia a dia então a gente sente essa grande dificuldade
aí vem dificultando cada vez mais o nosso aprendizagem deles e a gente observa
quando a criança é acompanhada pelos próprios pais eles tem um avanço de
imediato, mas essa você colhe o fruto a curto prazo, quando não acontece esse
entrosamento é um dos grandes desafios da educação outro também é a disciplina
do aluno, quando vem indisciplinado de casa, eu até em diria, sem a educação
básica de casa, acho que o pai não sabe dá um não nem um sim, ele não sabe o que
é sentar e ficar de pé, ele não sabe o que é ouvir outro e isso dificulta muito a nós
professores em sala de aula ou a criança vem indisciplinada e tem que dá essa
disciplina, muitas vezes tem que dá educação que já tem que vim de casa pra
sistematizar junto aos conteúdos esses os pontos relevante em sala de aula.
(PROFESSORA 1)
As dificuldades, é em relação, assim, acho que talvez assim, antes era mais com
relação a material, porque hoje existe meios que você até busca, na internet tem
muitos meios de você trabalhar, tem jogos, tem dicas, tem tudo no mundo. Então,
a dificuldade que eu vejo, assim, tipo, a dificuldade maior que eu vejo é a falta de
limites das crianças, que elas não tem limites, é isso, a dificuldade maior é limites
que as crianças hoje em dia não têm, né, respeito, a maioria hoje não tem, então, a
dificuldade da família em educar seus filhos em casa, é a família que tem que
educar, em sala de aula nós temos que dar o melhor de nós, mas é ensinar a criança
os conteúdos que eles devem aprender, para eles desenvolverem futuramente e ter
um futuro brilhante, é através desses recursos que eles aprendem em sala de aula,

o conteúdo passado, que realmente eles vão se capacitar, melhorar, para chegar
num futuro, em uma formação quando crescerem. (PROFESSORA 2)

Tais condições de trabalho são, frequentemente, impróprias e adversas: salas com
uma quantidade exorbitante de alunos, indisciplina, baixos índices de aprendizagem,
diminuição crescente de apoio financeiro ocasionando falta de material didático de toda
ordem e, consequentemente, espaços degradados. Tudo isto, somado ao desinteresse
(compreensível) das famílias e aos professores mal pagos, caracteriza o panorama da
educação brasileira, que é de extrema complexidade (DEBACCO, 2009, p.16)
De acordo com a fala das professoras e Debacco (2009), fica evidente os grandes
impedimentos enfrentados por professores na sua prática docente, que vem desde as
dificuldades em aproximar os pais à vida escolar de seus filhos, até a desvalorização da
profissão, que muitas das vezes é deixada de lado pelo governo, desse modo, tais empecilhos
vêm a desmotivar aquele professor em sua atuação, sendo assim, fica evidente que a
profissão docente é um caminho repleto de obstáculos, e que somente o profissional que
tiver dedicação por sua ocupação pode continuar exercendo-a.
E por último, perguntando a elas “Para você, o que é ser professor?” No qual a
Professora 1 respondeu: “Primeiramente pra ser professor, primeiramente gostar da
profissão, ter amor, compromisso e dedicação são os passos básicos pra ser um bom.”

Ser professor para mim é gratificante, eu pelo menos amo o que eu faço,
se você ama realmente a sua profissão, é gratificante para você, então, ser
professor é dar o seu melhor para aqueles que realmente necessitam e
precisam de mim, por que eu sou um educador, então eu tenho que educar,
assim, eu tenho que ensinar, educar quem educa é o pai, né, mas a gente
faz papel de tudo isso também, mas ser professor é tudo, toda profissão tem
que passar pelo professor, então o professor ele é único, ele é especifico,
tá entendendo, então ele tem que dar o seu melhor, você tem que gostar de
ser professor para você realmente trabalhar, desenvolver aquele trabalho,
e professor ele é único, toda profissão tem que passar pelo professor, então,
o professor para mim, ele é tudo. (PROFESSORA 2)

Fica perceptível na fala de ambas as professoras que ser professor é amar a profissão
e se sentir realizada ao exercê-la, na resposta da segunda professora, ela destaca sua
satisfação em dar o seu melhor em sala de aula para atender as necessidades daqueles que
precisam. Com isso, podemos entender que o professor é aquele que se doa para atender aos
alunos, que em sua prática sempre buscará maneiras para contribuir no aprendizado e
formação de cada um.

Já no ano de 2021, durante a pandemia do COVID-19, foi entrevistada uma
professora, que será identificada como Professora 3, sobre as realizações e dificuldades
durante o contexto pandêmico, a referida professora possui oito anos de prática na instituição
escolar, e atualmente leciona nas turmas de 6° ao 9° ano, com as disciplinas de Ciências e
História.
Iniciamos perguntando “Quais as principais dificuldades que você enfrenta na
profissão docente durante o contexto vigente?”

Maiores dificuldades enfrentadas pelo professor nesse cenário de
Pandemia, é a falta de acesso dos alunos a internet, a falta de recursos
digitais dos estudantes, como celulares e computadores, além da
dificuldade que alguns colegas professores enfrentam com a falta de
domínio das tecnologias digitais, além disso da disponibilidade de tempo
gasto em aliar as práticas pedagógicas com as virtuais. (PROFESSORA 3)

Percebemos que a carência acerca dos conhecimentos relacionados aos recursos
tecnológicos, apresenta-se como um empecilho tanto para professores, quanto para alunos,
que por sua vez, se sentem insuficientes frente ao mundo globalizado. A omissão de acesso
é posta como um problema ainda maior, onde escancara-se a desigualdade social incorporada
em nosso país, tais famílias menos favorecidas não veem outra oportunidade, a não ser a
evasão escolar, desse modo, a educação é colocada mais uma vez em segundo plano.
Seguimos com a seguinte indagação “Acredita que o ensino remoto amenizou ou
aumentou os desafios do ser professor?”
Sem sombra de dúvida, aumentou e muito. Antes tínhamos uma rotina, em
que horários eram cumpridos na Escola, agora trazemos as tarefas
escolares para nosso contexto familiar, a sobrecarrega de trabalho temos
que administrar atenção entre alunos e familiares ao mesmo tempo. O
volume de trabalho aumentou bastante depois do regime de aulas a
distância. (PROFESSORA 3)

Como podemos observar na fala da professora, o contexto pandêmico trouxe um
número maior de desafios para o docente. Conforme destacado, a rotina escolar estava
restrita apenas ao instituto educacional, no entanto, com a pandemia, professores estão
dispondo-se a gravar videoaulas, além de preparar inúmeros recursos para tentar alcançar
seus alunos, de modo a deixá-los sobrecarregados. Essa sobrecarga tende a desestimulá-los,
assim como a insuficiência de instrumentos adequados para ministração e elaboração das
aulas.
Por fim, foi questionado “É possível haver realizações profissionais durante o
contexto da pandemia do COVID-19?”

Bem, um profissional da educação afirmar que está realizado nesse
contexto, creio que é difícil. Agora, todo esse cenário contribuí para nós
professores repensar a nossa formação docente. Buscamos inovar a nossa
forma de ensinar, atrelado ao uso de tecnologias digitais. Ou seja, ensinar
e aprender vão exigir novas configurações tanto do ponto de vista físico
quanto metodológico. (PROFESSORA 3)

Independente do contexto no qual está inserido, não há dúvidas sobre a
importância dos profissionais da educação buscarem meios de se reinventar, a fim de
adquirirem novas estratégias que possibilite aprimorar a sua prática pedagógica. Nesse
sentido, considerando o atual contexto do ERE, torna ainda mais necessária essa procura
por métodos que visem satisfazer o processo de ensino-aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos estudos e análises realizadas, foi possível compreendermos melhor quais

são as realizações e desafios obtidos pelo docente em sua ocupação dentro e fora do contexto
pandêmico. A partir da realização da pesquisa, fica claro que as dificuldades são maiores
que as realizações em ambas as conjunturas, uma vez que, diante do contexto vigente, tais
obstáculos aumentaram, tendo em vista alguns fatores, como: a escassez de recursos
tecnológicos, como também, a não-capacitação desses profissionais para atuarem com tais
artifícios.
Outra condição que complexifica sua prática, está relacionada a não-participação dos
alunos durante as aulas em formato síncrono (pelo Google Meet) o que tem frustrado esse
profissional, posto que há uma sobrecarga na elaboração e execução do seu ofício. E assim,
deixa o professor angustiado em não ter conseguido desenvolver seu trabalho conforme
planejou.
Como foi pontuado, considerando os objetivos propostos para esse estudo, mesmo
antes da pandemia do COVID-19, os obstáculos já eram notáveis, contudo, agora com o
ensino remoto, eles se ampliaram de tal modo, a fazer com que muitos dos profissionais de
educação não se sintam realizados pela vertente prática. Desse modo, esse estudo constatou
que os desafios frente a profissão docente, são maiores que suas satisfações.
Então, acreditamos que esta pesquisa nos possibilitou ampliarmos nossas reflexões
acerca da profissão docente, e constatarmos que a docência é uma profissão inacabada e que
exige do educador uma aprendizagem contínua e colaborativa.
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Resumo:
O presente trabalho objetiva refletir acerca do processo de elaboração de dois Cadernos
Didáticos Digitais: um para o professor e outro para o aluno, pensados para auxiliar no
processo de ensino-aprendizagem do gênero textual Redação do Enem para o terceiro ano
do Ensino Médio de uma escola pública de Minas Gerais. A experiência em questão faz parte
do Programa de Residência Pedagógica do curso de Letras/Português, da Universidade
Federal de Alfenas – Unifal-MG. Esquematicamente, foram abordados os seguintes
conteúdos: Introdução, Estrutura, Gêneros Textuais, Verbos, Modalizadores e conectivos e
Produção Textual. Para a produção do material, além de consulta a diferentes fontes de
pesquisa, utilizou-se a ferramenta digital Canva, um programa de design gráfico que
possibilita a criação de vários tipos de conteúdos visuais. Optamos pela versão gratuita que
dispõe de uma enorme variedade de interfaces e pela facilidade de uso e disponibilidade de
diferentes recursos para a produção de textos multimodais. A realização da atividade
possibilitou mobilizar conhecimentos e teorias, associando-as a experiências pregressas e
histórias de letramentos das professoras em formação inicial, além de possibilitar
compreender melhor os processos que envolvem a produção de um material didático para o
ensino na rede pública.
Palavras-chave: Gêneros Textuais. Ensino de escrita. Material didático.

1 Introdução
Os gêneros textuais (ou discursivos) são definidos de acordo com estruturas
específicas, conforme a função comunicativa e a esfera discursiva em que circulam e se
atualizam, num processo contínuo. Conforme Bakhtin (2011, p. 262), os gêneros discursivos
são “tipos relativamente estáveis de enunciados”, ou seja, possuem uma estrutura específica
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que permite aos sujeitos (re)formatá-los conforme a situação comunicativa em que se
apresentam. Essa estrutura ou construção composicional está relacionada à organização do
texto, que, associada ao conteúdo temático e ao estilo, determina o gênero discursivo.
(BAKHTIN, 2011) É a partir desses elementos que compreendemos o propósito
comunicativo do produtor de um texto. Na produção de um texto, o sujeito mobiliza também
os tipos textuais: narrativo, descritivo, dissertativo-argumentativo, expositivo e injuntivo.
No caso da redação do Enem, em função de sua estrutura e também da sua função social, as
tipologias dissertar e argumentar são predominantes.
Quando relacionamos esses conceitos ao gênero redação do Enem, é importante
considerar, ainda, a questão social trabalhada por suas temáticas, levando o aluno a refletir
sobre a sociedade. Muitas vezes, o professor de Língua Portuguesa/Redação se apoia em um
projeto de escrita que visa ensinar um modelo pré-estabelecido. O foco deixa de ser a
produção textual e passa a ser a avaliação e sua nota final, contribuindo para que práticas de
ensino de escrita se voltem para a própria escola. Borges (2017, p. 229) ressalta que o
professor “ora se apoia na escrita como processo, ora como produto”. Conceber a escrita
como produto significa compreendê-la como algo acabado, o que nos parece problemático
se considerarmos, com Bakhtin (2011), que todo enunciado é irrepetível. Conceber a escrita
como processo implica empreender um trabalho no ensino de escrita que considera os gestos
do escrevente como ações, sempre em movimento, para produzir um texto em diálogo com
seus possíveis destinatários e não apenas para a escola e a obtenção de uma nota.
No caso da redação do Enem, para além da sua função prática associada ao ingresso
na universidade, é relevante discutir esse gênero por estimular a escrita e o senso crítico dos
alunos. A proposta de redação do Enem organiza-se em torno de um tema relacionado a uma
questão social com o apoio de textos motivadores, sendo solicitado do examinando a escrita
de um texto dissertativo-argumentativo e a proposição de uma intervenção social.
Estruturalmente, a redação se divide em três partes: introdução, desenvolvimento e
conclusão. Em se tratando de estrutura, podemos dizer que “a redação do Enem é a típica
dissertação do vestibular, com temas sociais e contemporâneos, acrescida da obrigatoriedade
de o escrevente indicar uma possível solução sem ferir os direitos humanos” (ALVES;
BORGES, 2018, p. 6). Para embasar a construção textual, o aluno dispõe de textos
motivadores que podem ser expressos de diversas formas e que auxiliam o aluno na escrita:
propaganda, infográfico, notícia, dentre outros.
Pensando no ensino de redação do Enem para o 3º ano do Ensino Médio, foi
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idealizado e produzido um Caderno Didático Digital (doravante CDD) abrangendo conceitos
gerais da escrita do gênero, bem como explicações e orientações pontuais para o professor
explorar a construção de repertório e experiências pregressas dos alunos. O CDD criado no
Canva, um programa gratuito de design gráfico que possibilita a construção de vários tipos
de conteúdo visual. Dado esse cenário, neste trabalho, objetivamos refletir acerca do
processo de elaboração de dois CDD: um para o professor e outro para o aluno, pensados
para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem do gênero textual Redação do Enem para
o terceiro ano do Ensino Médio de uma escola pública de Minas Gerais, no contexto do
Subprojeto de RP – Língua Portuguesa de uma universidade pública.

2 Metodologia
Por meio de uma pesquisa de base qualitativa (SEVERINO, 2007), dado o objeto de
análise. Nesse tipo de pesquisa, a descrição e a interpretação de um fenômeno possibilitam
compreendê-lo holisticamente. O corpus de análise são dois CDD, produzidos no âmbito do
subprojeto de RP – Língua Portuguesa de uma universidade pública, por duas residentes.
Abordando o gênero textual redação do Enem, produziu-se um CDD para o aluno e outro
para o professor. A atividade foi realizada por duplas de residentes em janeiro e fevereiro de
2021. Resumidamente, as orientações para a produção do CDD foram: o material deveria
contemplar conteúdo(s) indicado(s) pelas preceptoras e atividades extraclasses; deveria ser
pensado para a realização das atividades pelo aluno com ou sem a presença do professor; era
obrigatório usar um ou mais gêneros textuais; era necessário pensar em atividades para o
desenvolvimento de competências e habilidades indicadas na BNCC e, no Caderno do
professor, deveria haver a proposta de um plano de aula.

3 Resultados e Discussão
Os gestos de docência (BORGES, 2017)1 que antecederam a produção do CDD
foram: estudos e pesquisas de materiais em fontes confiáveis, pesquisa e seleção de uma
ferramenta digital gratuita e de fácil usabilidade, definição da estrutura do CDD e escolha e
produção de atividades aplicáveis ao ensino do gênero redação do Enem. Todos esses
aspectos foram contemplados, pois havia a possibilidade de retorno ao ensino presencial.

1

Toda ação empreendida pelo professor, dentro ou fora da sala de aula, relacionada ao exercício da docência.
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Esquematicamente, o CDD foi definido para o trabalho em 04 aulas, em média, a
depender, evidentemente, da turma. Foram propostas atividades que, com a devida
orientação do professor, poderiam ser realizadas no ensino presencial ou no remoto.
Defendemos ser possível essa flexibilidade, pois, no presencial, é comum a proposição de
atividades extraclasses. O CDD – aluno possui 28 páginas abordando os conteúdos:
Estrutura, Gêneros Textuais, Verbos, Modalizadores e conectivos e Produção Textual. O
CDD – professor possui 29 páginas, com a mesma estrutura e conteúdos do CDD – aluno,
acrescido de orientações para o trabalho docente. Ambos os CDD contêm atividades, dicas
culturais e explicações. Em relação ao projeto gráfico e textual dos CDD, optou-se pelo
fundo branco, com predominância de esquemas de cores frias e apenas um tom de vermelho.
Na primeira parte do CDD, deu-se maior atenção ao aspecto teórico, considerando que, no
ensino remoto, nem sempre é possível a presença do professor para explicar o conteúdo.
Como exemplo, citamos o problema de alunos da zona rural cujo acesso à internet, muitas
vezes, inexiste ou é precário.
Apresentamos, na sequência, algumas partes dos dois CDD:

Fonte: Elaboração própria.
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Fonte: Elaboração própria.

Na segunda parte, optou-se pela aplicação prática do conteúdo trabalhado na primeira
parte. Procurando se aproximar do evento real – Prova do Enem – consta a reprodução de
uma proposta de redação: proposição de um tema, presença de textos motivadores,
solicitação de uso dos tipos textos argumentar e informar e da proposta de intervenção social.
Considerando que a avaliação é um aspecto importante no processo de escrita, incluiu-se
uma tabela com as competências avaliadas na redação do Enem para que aluno e professor
pudessem dialogar e discutir o processo de escrita. Na terceira parte, consta o Plano de Aula
pensado para quatro aulas de 50 minutos cada uma. Ressalvamos, porém, que o Plano é
apenas uma sugestão para a utilização do CDD.
Compreendemos que a produção do CDD, com todas as ações que a precederam,
possibilitaram, em se tratando de formação docente, uma maior reflexão das residentes
acerca do necessário diálogo entre teoria e prática. Nesse sentido, o processo de construção
de autonomia na proposição de uma prática de ensino e das escolhas teóricas que a
subsidiaram se deu por meio de estudos, pesquisas e escuta. Pensar como planejar uma aula
ou como produzir um material didático ou no uso de uma ferramenta digital são gestos de
docência que indiciam que a formação docente não pode ser traduzida em técnicas e
métodos. A dinamicidade do ensino, em especial no ensino remoto, é fator a ser considerado
na proposição de práticas de ensino por professores em formação e por professores
5

formadores de professor.
Para finalizar a seção, fazemos a ressalva: o material ainda não foi aplicado, mas
estará disponível no site da universidade, na página destinada ao RP. Apesar o CDD ainda
não ter sido utilizado, sabemos que, após a sua aplicação, novos gestos de docência serão
empreendidos para análise, discussão e, se necessário, para a realização de ajustes da
proposta.

4 Considerações Finais
A produção de um material de qualidade envolve conhecer conceitos teóricos para
que se possa desenvolver conteúdo, atividades e para se avaliar. Nesse sentido, a reflexão
acerca da teoria e da prática é um aspecto a ser amplamente discutido em cursos de formação
docente – inicial ou em serviço. Ainda que haja materiais disponíveis no mercado, quando
um professor se debruça sobre o processo de produção de um material (ou mesmo de um
plano de aula), ele o faz a partir de suas vivências, de seus estudos e no diálogo com seus
pares. O CDD produzido no âmbito do subprojeto constituiu-se uma experiência única para
os residentes que puderam aprender um pouco mais sobre os conteúdos e puderam refletir
sobre os significados do aprender, do ensinar e do avaliar.
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Resumo: Este estudo possui como tema O Lyceu DE Goyaz e sua manutenção financeira
entre os anos de 1890 e 1937. O objetivo principal é compreender como a manutenção
financeira do ensino secundário se organizou nessa instituição. O trabalho está configurado
a partir da perspectiva da História da Educação norteado pelo problema: como se dava a
manutenção da instituição que instruía os jovens que teriam como destino, o ensino superior,
os altos cargos públicos e ocupariam altos postos políticos? De modo específico, será
desenvolvido um processo investigativo direcionado à identificação das origens dos recursos
financeiros do Lyceu de Goyaz à luz dos conceitos de clientelismo, mandonismo e
coronelismo, visto que estes são basilares para a compreensão da conjuntura política goiana
do período. A pesquisa, ainda em andamento, analisa as políticas de gastos adotadas pelo
Brasil e Goyaz, assim como os destinos desses gastos para a instrução pública secundária.
Na investigação poderemos, a partir da documentação interna do Lyceu de Goyaz,
compreender as origens e destinos do dinheiro recebido por subsídio público, por pagamento
de taxas dos alunos, bem como de doações que são localizadas em tais fontes. A pesquisa
documental foi realizada entre os anos de 2017 e 2020 nos arquivos do Lyceu de Goiás, e do
Museu das Bandeiras, ambos localizados na Cidade de Goiás. Como suporte teórico, far-seá uso constante de autores da bibliografia sobre os aspectos políticos e educacionais
brasileiros acerca da configuração educacional brasileira e goiana, características do ensino
secundário no Brasil e as articulações político-sociais decorrentes da influência das elites
locais. No atual estágio da pesquisa, está sendo executado o processo de catalogação
documental, o que já possibilitou a identificação de aspectos como: baixo, ou, quase
inexistente apoio financeiro do estado, número considerável de doações de imobiliários e
livros ao liceu e o reaproveitamento de material da instituição em prol da renovação de suas
estruturas, o que nos sugere que para se manter em pleno funcionamento, o Lyceu de Goyaz
sofreu vários cortes de orçamento, como já está presente nos relatórios de governo desse
Estado.

Palavras Chave: Ensino secundário. Lyceu de Goyaz. Provimento financeiro.
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Resumo
O presente texto é um relato de experiência sobre a prática artístico-pedagógica intitulada
#germinandoemrede, e que foi desenvolvida em escolas públicas de Minas Gerais e Rio
Grande do Sul nos anos de 2019 e 2020. O trabalho consiste em propor aos estudantes, que
após o plantio de sementes em pequenas vasilhas, de suas casas, compartilhem através de
fotos e vídeos, todo o processo de germinação através da hashtag #germinandoemrede na
rede social Instagram. Os professores envolvidos escolheram turmas do Ensino Fundamental
II, geralmente dos anos finais, e turmas que os estudantes já possuíam telefones celulares e
contas em redes sociais. Allan Zamperini e Francesco D’Avila são professores de Arte na
rede estadual de Minas Gerais e Taís Prestes é professora de Arte na rede estadual do Rio
Grande do Sul. O caráter da proposta é Transpedagógico, termo cunhado pelo artista e
curador mexicano Pablo Helguera, criado para dar conta de práticas em que o processo
pedagógico é o núcleo do trabalho de arte. Com a intenção de instaurar uma reflexão sobre
a importância do meio ambiente, entende-se que esse processo de cuidar da germinação de
uma plantinha, colocando-a no sol, fornecendo água sempre que necessário, pode ser uma
estratégia interessante na construção de uma afetividade entre o estudante e a natureza. Nesse
sentido, mediando esse processo artístico-pedagógico, a tecnologia se torna aliada
importante em dois aspectos: a produção de imagens e vídeos e as interações que se
estabelecem através do uso da hashtag. Com essa prática, desenvolvida em diferentes
escolas, cidades, estados e contextos, se percebeu um interesse e engajamento dos
estudantes, principalmente no que tange o uso dessas ferramentas tecnológicas, muito pouco
utilizadas em contexto de sala de aula.
Palavras-Chave: Arte. Tecnologia. Sustentabilidade. Transpedagogia. Hashtag.
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Resumo:
O presente relato objetiva explanar as atividades desenvolvidas e realizadas no Programa
Residência Pedagógicas do edital de 2020, por um período de seis meses na nova modalidade
que encontra as escolas nos dias atuais, o ensino remoto. As análises trazem ainda os resultados
obtidos das observações ocorridas no espaço educativo, através de uma residente, neste período
de atividades remotas. O Programa Residência Pedagógica tem como objetivo o
aperfeiçoamento dos discentes dos cursos de licenciatura através das experiências, observações
e reflexões obtidas no ambiente escolar e juntamente com a parceria, universidade e escola. O
relato apresenta oito seções, são elas: introdução, contribuições das atividades realizadas para
formação da discente, a experiência: a leitura dos alunos, a leitura e sua importância e o papel
da escola, contribuições da observação sobre a leitura das crianças na formação da residente,
considerações finais e referências. Cada uma é abordada de maneira teórica e conforme as
observações obteve-se uma crítica construtiva à temática exposta, no caso a leitura, que é o
objeto central de todo o relato através das contribuições das atividades realizadas com as
crianças do 5º ano, do Ensino Fundamental anos inicias, da Escola Municipal Belita Tameirão,
situada na cidade de Diamantina no Vale do Jequitinhonha em Minas Gerias. O relato revela as
contribuições do Programa Residência Pedagógica para a formação acadêmica dos residentes e
futura atuação profissional, pois traz a ressignificação dos saberes e a reflexão crítica e teórica
das práticas e metodologias. Os resultados obtidos das atividades desenvolvidas e realizadas no
ambiente escolar permitiram ainda uma grande articulação entre os conhecimentos práticos com
os adquiridos no espaço da universidade, revelando uma potência do Programa frente a
organização e execução de estratégias para o trabalho com a leitura no espaço educativo e para
a formação do acadêmico para atuar nos ambientes escolares.
Palavras-chave: Residência Pedagógica. Leitura. Aprendizagem. Ensino Remoto. Crianças.
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Resumo:
O presente relato explana as atividades desenvolvidas e realizadas no Programa Residência
Pedagógicas, por um período de seis meses na nova modalidade que encontra as escolas, o
ensino remoto. As análises trazem os resultados obtidos das observações ocorridas no espaço
educativo, através de uma residente, neste período de atividades remotas. O programa tem como
objetivo o aperfeiçoamento dos discentes dos cursos de licenciatura através das experiências,
observações e reflexões obtidas no ambiente escolar e juntamente com a parceria, universidade
e escola. A temática abordada é a leitura, objeto central de todo o relato através das
contribuições das atividades realizadas com as crianças do 5º ano, do Ensino Fundamental, da
Escola Municipal Belita Tameirão, situada na cidade de Diamantina no Vale do Jequitinhonha
em Minas Gerias. O relato revela as contribuições do programa paraa formação acadêmica e
futura atuação profissional, pois traz a ressignificação dos saberes e areflexão crítica e teórica
das práticas e metodologias. Os resultados obtidos das atividades desenvolvidas e realizadas
permitiram uma grande articulação entre os conhecimentos práticos com os adquiridos no
espaço da universidade, revelando uma potência do programa frente à organização e execução
de estratégias para o trabalho com a leitura no espaço educativo.
Palavras-chave: Residência Pedagógica. Leitura. Aprendizagem. Ensino Remoto. Crianças.

1 Introdução
O Programa Residência Pedagógica se caracteriza como uma das ações que integrama
Política Nacional de Formação de Professores. Os objetivos do programa são de aprimorar a
formação dos discentes dos cursos de licenciatura, aproximar a universidade com a escola,
promover por meio de projetos novas práticas e didáticas juntamente com a escola
paraampliar as experiências da ação ensino e aprendizagem, possibilitar aos discentes um senso
crítico através das práticas e dos processos que compõem o ensino, a aprendizagem e as ações
no ambiente escolar.
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Nóvoa (2009) defende que a formação se torna uma ação ainda mais fortalecida, quando
existe a prática nos espaços educativos, ou seja, deve-se exercer um pouco da profissão, e o
aprendizado será obtido através das práticas cotidianas, sendo assim, considera- se que a
Residência Pedagógica permite isso aos seus residentes.
Com base nas propostas das atividades da Residência Pedagógica no primeiro momento
o relato explana sobre as atividades desenvolvidas na parte da ambientação à escola, como
leitura e estudo de alguns documentos.
De acordo com os objetivos da Residência Pedagógica o presente relato também aborda
uma observação (experiência) ocorrida durante o período do ensino remoto da Escola Municipal
Belita Tameirão com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. No relato apresenta-se ainda
a importância da leitura, com foco no papel da escola quanto ao incentivo do hábito de ler.
2 Metodologia
O relato é do aspecto descritivo, com abordagem qualitativa, por se tratar de uma
observação realizada no período de seis meses, vinculada a atuação de uma residente dentro
do programa de Residência Pedagoga. Utilizou-se do método etnográfico, para observação da
proposta de análise e posterior explanação da proposta realizada na Escola Municipal Belita
Tameirão em Diamantina-MG.
3 Resultados e Discussão
O Programa Residência Pedagógica do edital 2020 teve o seu início em outubro do
mesmo ano, as atividades foram realizadas por encontros virtuais devido à pandemia
ocasionada pela COVID-19.
As primeiras atividades realizadas foram às leituras de documentos norteadores do
processo de ensino e aprendizagem, como o PPP da escola, BNCC e Currículo Referência de
Minas Gerais.
Ao ler e observar a importância de cada documento para o processo de ensino e
aprendizagem, torna-se essencial explanar o que é a regência no contexto pedagógico. Assim
a regência pode ser entendida como um processo de troca de conhecimentos, “choque” e
interação de culturas, na regência deve-se ter a cautela e a capacidade de reconhecer que todos
nós somos diferentes e que cada ser tem o seu desenvolvimento de acordo com suas
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especificidades.
Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das
diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem
ensina aprende ao ensinar e quem aprender ensina ao aprender. Quem ensina, ensina
alguma coisa a alguém. Por isso é que, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar
é um verbo transitivo-relativo. Verbo que pede um objeto direto – alguma coisa – e
um objeto indireto – a alguém. (FREIRE, 1996, p. 23)

Quanto ao que se trata da regência no Programa da Residência Pedagógica, depois das
leituras dos documentos que auxiliaram para compreensão do processo de ensino, tornou-se
evidente as variadas formas de trabalhar cada habilidade e competências, os objetivos da escola
quanto ao ensino e conteúdo.
Considera-se que o maior desafio neste início da Residência Pedagógica foi o ensino
remoto, sendo uma proposta para a continuidade das atividades escolares que consiste que os
professores e alunos tenham uma rotina de aula, mas sem estarem no ambiente físico escolar,
não permitindo o contato direto com os alunos e com o espaço da instituição educativa, podendo
haver uma lacuna no processo de interação entre os sujeitos.
Para a atuação dos residentes nesse formato, houveram pontos importantes, sendo que
o residente pode ter a oportunidade de vivenciar novas experiências com as aulas online,
despertando o senso crítico do quão é necessário que o professor se capacite constantemente no
que tange a nova cultura, a cultura das novas tecnologias. E para além dessas ações, que existam
programas que auxiliem na melhoria das ferramentas tecnológicas e da formação do
profissional, como preconiza a BNCC e os documentos normativos da educação básica.
De modo geral, as primeiras atividades contribuíram de forma positiva para a formação
da discente, pois desconstruiu muitos conceitos que se tinha nas teorias, observandoque na
prática é totalmente diferente, pois os desafios surgem, e o próprio ensino remoto é prova disso,
pelo fato de modificar todo o planejamento que a escola já havia organizado, até mesmo práticas
e ações que talvez eram obtidas como permanentes e tradicionais.
A experiência: a leitura dos alunos
A partir de março do ano de 2020, em escala mundial, tudo sofreu uma alteração e no
contexto escolar não foi diferente. De acordo com a Portaria Nº 544 de 16 de junho de 2020,
as aulas obtiveram uma nova configuração, resultando em aulas por meios digitais, como
aplicativos que permitem videoconferência, até enquanto perdurar a pandemia que o mundo
está sofrendo.
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A experiência educativa se deu através dos encontros virtuais e da interação com os
alunos através das aulas que ocorreram com as turmas do 5º ano da Escola Municipal Belita
Tameirão via Google-Meet.
A atividade proposta para as aulas com os alunos obtinha o objetivo da correção e
explanação do conteúdo para solução de possíveis dúvidas sobre o Plano de Estudo Tutorado
(PET) que ficaram de responsabilidade dos residentes, juntamente com professor preceptor
responsável pelos mesmos. A dinâmica usada para correção e para sanar dúvidas das crianças,
era composta pela leitura de uma criança a cada questão e a intervenção dos residentes na
explicação das respostas corretas e dos conteúdos. A dinâmica citada acima, foi proposta como
estímulo à leitura e também para observar o processo do desenvolvimento da leitura das
crianças.
Então, através das correções das atividades com as crianças, foi possível observar o quão
é necessário e importante incentivar as crianças a lerem, permitindo que cometam erros, e
posteriormente possa haver intervenção dos residentes, mediando de maneira mais prazerosa,
como por exemplo, associando um som de uma letra e outra, explanando como acontecem com
os sons de s, ç e z que geralmente geram dúvidas, permitir as crianças novas reflexões sobre o
que leram e incentivar a litura de uma forma que não seja obrigatória e sim por prazer.
A leitura e sua importância e o papel da escola
Segundo o dicionário a Leitura é: “Primeiramente o ato ou efeito de ler; em segundo é
a arte ou hábito de ler; em terceiro é aquilo que se lê; em quarto é o que se lê, considerado em
conjunto. E por último é arte de decifrar e fixar um texto, de um autor, segundo determinado
critério” (AURÉLIO, 1988, p. 390). Sendo assim o ato de ler se refere a tudo aquilo que você
compreende além do que está inscrito e o que te leva a uma reflexão de tudo a sua volta.
É de grande valia considerar que a leitura contribui para formação social e cultural de
um indivíduo, pois a leitura não diz somente ao que é escrito, mas também sobre as maneiras
de expressar que cada ser humano pode obter sobre o mundo, sobre si e sobre os processos
existentes na sociedade.
A escola possui um importante e fundamental papel no processo de aprendizagem da
leitura, pois através dos professores ela tem a incumbência de oferecer condições que
possibilitam a construção de novos conhecimentos. Assim afirma Marisa Lajolo:
A escola é fundamental para aproximar dos livros a criança e o jovem. É na escola
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que os alunos precisam viver as experiências necessárias para, ao longo da vida poder
recorrer aos livros e a leitura como fonte de informações, como instrumento de
aprendizagem. E você [o professor] é a figura-chave para que a leitura chegue às mãos,
aos olhos e ao coração dos alunos. (LAJOLO, 2005, p.12).

Nesta perceptiva, a escola deve oferecer para as crianças diversos tipos de textos e livros
que estimulam e ativam o interesse sobre a leitura como instrumento que leva a um universo de
informações e conhecimento, resultando em pessoas capazes de compreender e inter-relacionar
com a sociedade criticamente.
Considera-se ainda, que também é de responsabilidade da escola perceber que boa parte
das crianças não recebem estímulos e incentivo para o hábito de leitura, muitas das vezes poder
ser por fatores como aspectos sociais e até financeiros. Assim, a escola pode tentar suprir a falta
deste incentivo.
Contribuições da observação sobre a leitura das crianças na formação da residente
Com base nos objetivos do Programa da Residência Pedagógica, a experiência obtida
foi de suma importância para formação acadêmica da residente, pois ressaltou a importância de
como os educadores tem um papel fundamental sobre o incentivo e estímulo no processoda
aprendizagem, como o da leitura.
Através da observação pode-se perceber que a leitura é um instrumento que pode ser
usado em várias metodologias e práticas pedagógicas, podendo auxiliar em projetos
interdisciplinares e projetos que cultivem a leitura como um prazer e lazer.
Ressalta-se com base na observação realizada no RP, que o ensino remoto contribuiu
para a residente repensar novas práticas e metodologias pedagógicas e ter uma sensibilidade
ao que tange nas diferenças do contexto das crianças.
4 Considerações Finais
A observação e intervenção da residente realizada no espaço educativo durante o RP,
foi de grande valia para sua formação como futura pedagoga, pois possibilitou uma visão crítica
do que é teórico e prático sobre os currículos e documentos que norteiam o ensino e
aprendizagem.
Com a participação da residente nas atividades desenvolvidas neste período, o programa
propiciou a interação com a realidade escolar e permitiu uma autonomia quanto ao
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desenvolvimento de ideias de atividades, sugestões de plano de aula.
Por fim, considera-se que o Programa Residência Pedagógica contribuiu para
ressignificar os saberes e permitir a reflexão das práticas, ou seja, a articulação entre os
conhecimentos teóricos com os conhecimentos adquiridos no espaço da universidade. Nesta
perspectiva, mesmo diante das dificuldades encontradas no ensino remoto, o Programa
Residência Pedagógica, possibilitou vivenciar o cotidiano da escola, presenciar os desafios e
familiarizar-se com as metodologias e práticas pedagógicas para solucionar os desafios.
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Resumo:
O presente relato de experiência tem como intuito explanar as atividades realizadas pelo
Programa de Residência Pedagógica, bem como evidenciar os resultados obtidos e a forma
como essas experiências podem ser aplicadas no ambiente escolar, colaborando para uma
educação de qualidade, que esteja pautada na ampla formação pedagógica. O relato
apresenta uma análise reflexiva sobre a visão discente na atuação como residente. A
Residência Pedagógica permite um extenso dialogo e uma troca mútua de experiências, entre
aqueles que já estão inseridos no espaço escolar e aqueles que caminham para a formação
profissional. O programa permite o aperfeiçoamento dos futuros pedagogos e também das
práticas docentes, considerando o cenário contemporâneo como um espaço de constantes
mudanças, no qual os professores devem estar preparados para lidar com situações de
conflitos, criar novas perspectivas e adequar a regência aos possíveis problemas que possam
vir a ocorrer. A presente pesquisa foi realizada de maneira descritiva, utilizando como
metodologia uma abordagem qualitativa. O método de pesquisa utilizado foi a pesquisa
participante, uma vez que, a Residência Pedagógica permite a presença e participação dos
residentes no cotidiano escolar. Para levantamento dos dados, o instrumento central se
pautou na experiência de campo, participação diária no cotidiano e na realidade escolar. A
pesquisa foi realizada na Escola Municipal Belita Tameirão, localizada no Município de
Diamantina, Minas Gerais, no período de outubro de 2020 a março de 2021, com atuação
direta do residente na prática educativa. Como resultados, observou-se que a capacitação
para a formação pedagoga se caracteriza como ponto crucial, uma vez que, a Residência
Pedagógica se preocupa com a formação, capacitação e aperfeiçoamento das práticas
docentes, permitindo a imersão e a participação efetiva dos discentes e futuros pedagogos
no espaço escolar, garantindo assim a aproximação entre as teorias e práticas educacionais.
Palavras-chave: Formação docente. Residência Pedagógica. Gestão. Experiências.
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Resumo:
O presente artigo tem como intuito explanar as atividades realizadas pelo Programa de
Residência Pedagógica, bem como evidenciar os resultados obtidos e a forma como essas
experiências podem ser aplicadas no ambiente escolar, colaborando para uma educação de
qualidade, que esteja pautada na ampla formação dos futuros pedagogos. A Residência
Pedagógica permite um extenso dialogo e uma troca mútua de experiências, entre aqueles
que já estão inseridos no espaço escolar e aqueles que caminham para a formação
profissional. O programa possibilita ainda o aperfeiçoamento dos futuros pedagogos e
também das práticas docentes, considerando o cenário contemporâneo como um espaço de
constantes mudanças, no qual os professores devem estar preparados para lidar com
situações de conflitos, criar novas perspectivas e adequar a regência aos possíveis problemas
que possam vir a ocorrer. É importante ressaltar que a Residência Pedagógica atua como
uma ferramenta de formação profissional, garantindo que os diversos tipos de conhecimento
se integrem. Corroborando para a construção de profissionais capazes de respeitar e
compreender as diferenças existentes dentro do cenário educacional, e permitindo que as
diferentes metodologias e formas de ensino dialoguem e atuem conjuntamente. Essa
conjunção representa significativas melhorias no processo de ensino, trazendo à tona
inovação e criatividade.
Palavras-chave: Formação docente. Residência Pedagógica. Gestão. Experiências.
1 Introdução:
Pensar a atuação docente no cenário educacional contemporâneo requer
responsabilidade, compromisso e criatividade. Saber solucionar situações de conflito e
estabelecer procedimentos que auxiliem no processo de ensino aprendizagem se torna
imprescindível na formação docente. O programa de Residência Pedagógica permite aos
futuros pedagogos experiências práticas e teóricas que são essenciais para sua formação e
atuação no âmbito educacional. Através dela, os estudantes participam ativamente do
cotidiano escolar, observando, aprendendo e sob supervisão, têm a oportunidade de colocar
em prática os aprendizados já adquiridos durante o curso de Pedagogia.
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Lugli e Giglio estabelecem um panorama geral acerca da residência pedagógica:
A ideia básica do Programa de Residência Pedagógica na concepção inicial é a de
superar as limitações dos estágios curriculares, superar o modelo predominante do
estágio como contato episódico com as escolas para cumprir um ritual de
obrigatoriedade e transformar essa relação num compromisso entre as instituições
formadoras, nos colocando por meta a vinculação entre a formação inicial e
continuada de professores e gestores escolares, estabelecendo um diálogo
permanente entre as instituições formadoras e os sistemas de ensino. (LUGLI e
GIGLIO. P.70)

Ao realizarmos uma reflexão panorâmica das práticas educacionais, se torna evidente
o distanciamento entre os conteúdos teóricos previstos na grade curricular do curso de
Pedagogia, e as ações práticas desenvolvidas nas escolas e nos diferentes contextos. Essas
divergências ocorrem uma vez que, os conteúdos escolares precisam de um aparato prático,
para que assim, os profissionais observem e aprendam com as diferentes realidades, com os
diferentes contextos e diferentes cenários. Levando em consideração que, cada escola, assim
como cada aluno, está inserida num contexto social, cultural e econômico singular. Sendo
de extrema importância esse convívio com o cotidiano escolar.
A Residência Pedagógica cria “uma ponte” que transpõe esse abismo, gerando
possibilidades, iniciativas inovadoras e bem-sucedidas em forma de propostas
pedagógicas e metodologias, garantindo a aproximação entre a prática da docência
e os fundamentos teóricos que a embasam. (SOARES, 2019)

A Residência Pedagógica propicia a vivência de situações reais, fornecendo a seus
residentes e ao corpo docente empenhado, a possibilidade de uma formação contínua e
benéfica. Nesse sentido, o presente relatório tem como objetivo explanar as experiências
adquiridas durante o período de Residência Pedagógica, e a forma como estas podem
contribuir para o desenvolvimento das práticas docentes e para o aperfeiçoamento do
processo de ensino-aprendizagem.

2 Metodologia
A presente pesquisa foi realizada de maneira descritiva, utilizando como metodologia
uma abordagem qualitativa. O método de pesquisa utilizado foi a pesquisa participante, uma
vez que, a Residência Pedagógica permite a presença e participação dos residentes no
cotidiano escolar.
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Para a realização da coleta de dados, o instrumento central se pautou na experiência
de campo, participação diária no cotidiano e na realidade escolar. A pesquisa foi realizada
na Escola Municipal Belita Tameirão, localizada no Município de Diamantina, Minas
Gerais, no período de outubro de 2020 a março de 2021.

3 Resultados e Discussão
Sabe-se que o cenário educacional contemporâneo é envolto pelas diversas
tecnologias. Dessa forma, as Tecnologias da Comunicação e Informação (TICs) já se
configuravam como uma realidade em diversos espaços educacionais. Direcionado a nova
geração que já se encontra atrelada ao mundo digital Couto (2013, p.902) diz que “É um fato
que atualmente as crianças já nascem imersas num mundo midiático, vivem com
naturalidade as mais diversas relações com as tecnologias digitais”.
O Art. 5º da resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno Nº 1, de
15 de maio de 2006, no seu artigo 5°, parágrafo VII, prevê que todo egresso do curso de
Pedagogia deverá estar apto a “relacionar as linguagens dos meios de comunicação à
educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de
informação

e

comunicação

adequadas

ao

desenvolvimento

de

aprendizagens

significativas”.(BRASIL, 2006.)
Dessa forma, o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação ganharam ainda
mais força e representatividade no ano de 2020, que foi marcado por profundas mudanças
no cenário educacional como um todo. Transformações ocasionadas pela Pandemia do
COVID-19, que alterou nossa realidade social e os diversos espaços de socialização.
Devido ao isolamento social ocasionado pela Pandemia do COVID-19, foi preciso
adotar novas perspectivas de ensino, lançando novas óticas sobre o rumo da educação. Nesse
sentido, o uso das tecnologias a favor da educação nunca foi tão necessário e tão presente
como agora. As tecnologias se configuram como um forte apoio para que a educação
continue a ser realizada efetivamente, mas agora de maneira remota.
O ponto chave no processo de ensino-aprendizagem é a comunicação. A sociedade
está reaprendendo a se comunicar, a ensinar e a aprender com as tecnologias,
inseridas principalmente pela internet que, através de recursos como correio
eletrônico (e-mail), páginas Web, e salas de bate papo (chats), conseguiram
encurtar distâncias geográficas e aumentou o acesso à informação. (MORAN,
2000, p.101)
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Nessa acepção, as diferentes Tecnologias da Informação e Comunicação ganharam
maior expressividade em nossa sociedade, se integrando as diversas formas de ensino,
garantindo a continuidade de uma educação plena e de qualidade.
Em conformidade, esse relato de experiência pedagógica é baseado em seu
significado e na forma como dialógica com os referenciais teóricos já adquiridos durante o
curso de Pedagogia. Levando em consideração o processo de formação docente, que é
permeado por dificuldades, que se acentuaram perante o momento histórico que estamos
vivenciando.
A experiência resultante da Residência Pedagógica se configura como um importante
elemento norteador para as práticas docentes, auxiliando e aperfeiçoando as concepções
pedagógicas, o planejamento educacional, e as atividades educacionais como um todo. A
experiência da Residência no espaço do ensino remoto se configurou como crucial para o
desenvolvimento e capacitação na formação docente.
A Residência Pedagógica em caráter remoto me permitiu a vivência de uma aula a
distância, vinculada ao uso das metodologias tradicionais atreladas ao uso das TICs.
Experiência ímpar, inescusável a formação docente.
A aula em caráter remoto foi realizada com os alunos do 5° ano da Escola Municipal
Belita Tameirão, nos dias 16/02/2021 e 17/02/2021. Onde, os residentes ficaram
responsáveis pela correção do Plano de Ensino Tutorado (PET) de maneira lúdica e mais
interessante para os alunos.
Para a correção do Pet, as ferramentas utilizadas foram a confecção de um vídeo,
posteriormente disponibilizado para os alunos, e também a plataforma do Google Meet,
onde, através das aulas online, foi possível realizar a correção das atividades juntamente aos
alunos e ao preceptor responsável à supervisão e orientação educacional.
Essa experiência possibilitou uma prática docente efetiva na construção das
habilidades substanciais à prática docente, provocando também uma análise crítica sobre as
diferentes realidades e diferentes contextos dos alunos, resultando na ampliação dos
horizontes e em outras perspectivas sobre o lócus da educação e as diferentes formas de se
transmitir o saber. Frente a frente com as crianças, foi necessário pensar e debater as questões
de planejamento educacional, plano de aula, didática, bem como o acesso as diferentes
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metodologias que se fizeram necessárias, abrindo espaço para a reflexão das diferentes
maneiras de se mediar o saber.
Observando e interagindo com elas, se tornou possível a prática das metodologias e
dos aprendizados que adquirimos durante o curso de pedagogia.

4 Considerações Finais
O período de Residência Pedagógica foi extremamente significativo a formação da
pedagoga, propiciando o aperfeiçoamento do currículo e a prática dos conteúdos abordados
na grade curricular do curso de pedagogia. A participação na Residência Pedagógica
propicia a autonomia docente e também o protagonismo estudantil, dando voz para que os
futuros pedagogos se posicionem em relação ao cenário educacional como um todo,
reinventando as práticas docentes de acordo com as necessidades educacionais de cada época
e do contexto no qual estão inseridos.
Nesse sentido, é notório a plena contribuição da Residência Pedagógica para a
formação Pedagoga, permitindo uma aproximação dos residentes com as práticas escolares,
colaborando também para a formação contínua daqueles que já estão inseridos nos diversos
espaços pedagógicos.
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Resumo: A Bioquímica estuda fenômenos químicos manifestados pelos organismos vivos,
sendo fundamental para a compreensão da Biologia e capaz de produzir aplicações na
indústria, agricultura e medicina. Desta forma seu aprendizado é fundamental às Ciências da
Vida. Nos métodos mais tradicionais de ensino a teoria geralmente é apresentada na parte
inicial do estudo, sendo seguida por práticas. Métodos ativos por outro lado propõe a prática
como elemento gerador e motivador e, a partir daí, a busca pelo conhecimento teórico
(Abreu, 2009), sendo, portanto, abordagens que estimulam a participação do estudante como
agente ativo do aprendizado. Este trabalho visou identificar, em publicações acadêmicas,
quais são as metodologias ativas mais utilizadas no ensino de Bioquímica (em todos os
níveis). Para tanto foi realizada, em março de 2021, uma revisão de literatura nas bases
“Biblioteca Virtual em Saúde”, “Google Scholar” e “Portal de Busca Integrada” usando os
descritores “Active Methodology and Biochemistry” OR “Teaching Methodologies and
Biochemistry” OR “Metodologias ativas e Bioquímica”, sendo recuperados os resultados em
português ou inglês publicados a partir de 2019. As metodologias ativas usadas ou discutidas
nestes trabalhos foram classificadas de acordo com as 36 categorias propostas por Wommer
et al (2020) e os respectivos conteúdos abordados foram classificados de acordo com a
ementa de Schoenmaker (2019). A pesquisa realizada retornou 680 publicações, das quais
23 efetivamente abordavam o uso de metodologias ativas no ensino de Bioquímica e foram
incluídas na amostra final. Nelas foram encontradas 13 tipos de metodologias ativas sendo
empregues em 36 atividades, (algumas publicações relatavam mais de uma metodologia),
sendo elas: Flipped Classroom (13,8% das 36 metodologias relatadas), Team Based
Learning (11,1%), Gamification (11,1%), Learning Based Problems (11,1%), Experiência
Interativa (11,1%), Learning Based Projects (8,3%), Handson (8,3%), Quiz (8,3%), Peer

Instruction (5,5%), Peer Review (2,7%), Classroom Assessment Techniques (2,7%), Panel
Discussions (2,7%), One Minute Paper (2,7%) e Clickers (2,7%). Já os conteúdos estudados
foram Aminoácidos e Proteínas (17,1%); Enzimas (8,5%); Integração metabólica (8,5%);
Estrutura ou metabolismo de ácidos nucléicos (7,1%); Regulação metabólica (7,1%);
Taninos, compostos fenólicos e ácidos orgânicos (5,7%) Estrutura de Carboidratos (4,2%) e
Metabolismo de lipídeos (4,2%). Estes dados mostram que ainda há pouca diversidade no
uso de metodologias ativas no ensino de Bioquímica, já que mais de 60% das 36 atividades
encontradas usaram apenas 5 categorias de metodologias ativas, enquanto quase 65 % das
36 categorias propostas por Wommer et al. (2020) sequer aparecem em publicações sobre
ensino nesta área.

Palavras-chave: Metodologias ativas. Bioquímica. Estratégias de ensino.
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Resumo:
A pandemia do COVID-19 assolou o mundo em 2020 e trouxe muitos desafios para todos. No
Brasil, destaca-se os problemas relacionados aos sistemas de educação devido à dificuldade em
manter o ensino remoto à comunidade. O projeto de extensão “Pílulas de neurociências: para
um cérebro melhor” passou por alterações visando se adaptar ao modelo remoto. O objetivo
deste trabalho é relatar a experiência de lidar com os novos métodos de ensino online. O método
do projeto baseia-se em realizar pesquisa científica na literatura, apresentação do conteúdo e a
troca de informações via reuniões online realizadas pelos discentes do projeto.
Posteriormente, as informações e os temas discutidos e estudados viram conteúdo do projeto
nas redes sociais.
Palavras-chave: Neurociências. Pandemia. Projeto de extensão. Ensino.

1 Introdução
A pandemia do COVID-19 é uma enorme crise de saúde global, e ainda representa um
grande obstáculo para os sistemas de educação. No Brasil, o novo Coronavírus contribuiu
com muitos desafios, dentre eles a dificuldade em manter os projetos educacionais que visam
atender à comunidade. O projeto de extensão “Pílulas de neurociências para um cérebro
melhor” da Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Centro Oeste – Dona Lindu,
tem o propósito de difundir o conhecimento de neurociências sobre o funcionamento do
cérebro nos mecanismos de aprendizagem e memória para os estudantes. A partir desse saber,
hábitos de estudo que favorecem o aprendizado podem ser adotados pelos alunos.
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As ações do projeto eram realizadas presencialmente nas escolas, mas o ensino remoto
fechou essas instituições. Os extensionistas sentiram a necessidade de adaptar as atividades do
projeto diante dessa nova realidade. Há estudos que abordam temas sobre como lidar
virtualmente com as atividades de ensino, e por isso o projeto buscou alternativas para continuar
contribuindo com a aprendizagem dos estudantes. Além disso, os estudos apontam a
importância da acessibilidade à internet, além da capacitação dos profissionais responsáveis por
fornecer o ensino a distância (ALMEIDA, 2003; LANGUARDIA et al., 2010).
Desta maneira, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência de lidar com as novas
metodologias de ensino online. Além disso, o projeto busca reunir ideias sobre a manutenção
das atividades de capacitação dos extensionistas a respeito da transmissão do conhecimento aos
estudantes da comunidade externa. Nesse sentido, faz-se presente também a reflexão sobre a
acessibilidade do público-alvo à internet e aos equipamentos eletrônicos, visto que todos estes
desafios são uma realidade frente a pandemia do novo Coronavírus.
2 Metodologia
Para execução deste trabalho, os discentes do projeto se reuniram para expor os desafios
do ensino a distância enquanto extensionistas. Assim, a partir da conscientização dos membros
deste projeto, foram propostas a novas adaptações e melhorias que poderiam ser realizadas para
que o objetivo da extensão universitária fosse alcançado.
O método do projeto se baseia em realizar pesquisa científica na literatura sobre
neurociências relacionadas à anatomia e fisiologia dos mecanismos aprendizado/memória e a
otimização do processo de ensino e aprendizagem. Essas análises são realizadas em artigos
científicos e livros de Neurociências, por meio das plataformas de buscas acadêmicas e das
bibliotecas online.
A partir da elaboração de conteúdo baseado em resultados científicos dessa busca,
segue-se a apresentação do material didático a todos os extensionistas por meios de grupos de
estudo online. Dessa maneira, as informações extraídas pelas buscas e reuniões contribuirão
para o crescimento do projeto e disseminação do conhecimento, visto que os conteúdos são
publicados nas redes sociais do projeto. A promoção de conteúdos público, pelo projeto, se
mantém sempre atualizada, uma vez que as reuniões e os estudos sobre as neurociências são
semanais.
3 Resultados e Discussão
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A flexibilização do tempo, a emissão e recebimento instantâneo de materiais, e a quebra
de barreiras espaciais, permitem explorar o potencial de interatividade das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), além de desenvolver atividades de produção de
conhecimento à distância (ALMEIDA, 2003). Sendo assim, algumas das mudanças discutidas
e aplicadas no projeto de extensão “Pílulas de neurociências: para um cérebro melhor” foram:


A realização de encontros online semanais, no qual cada dupla apresenta um

conteúdo de estudo envolvendo neurociências;


A alimentação da página do Instagram com uma melhora no design, para que

possa atrair o público;


Participação das docentes de anatomia e fisiologia da instituição com aulas

voltadas para a temática do projeto, a fim de aumentar o acervo de conhecimentos dos
discentesintegrantes;


Gravação de videoaulas para o público-alvo, promoção de lives, e etc.

O aparecimento de ambientes educacionais diferentes é moldado pelas tecnologias
disponíveis de cada época e são capazes de mudar culturas, a comunicação e o modo de
aprender (KENSKI, 2003). Nesse sentido, o crescimento de conteúdos de forma digital faz-se
necessário e permite a expansão do projeto para vários públicos, uma vez que segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 2018 mostraram que 79,1%
dosdomicílios brasileiros possuem acesso à internet.
Outro ponto interessante de ser analisado é a respeito da escolha das ferramentas
digitais. Os telefones celulares, por exemplo, existem em 93,2% dos domicílios brasileiros
(IBGE, 2020). Assim, aplicativos como Instagram, e Youtube são facilmente acessados pelos
smartphones, e como os conteúdos divulgados pelo projeto se concentram nessas plataformas
portanto eles se tornam mais acessíveis a todo o público. Somado a isso, tem-se o celular como
um meio convergente, portátil e multimídia ideal para instrumento do ensino remoto
(FONSECA, 2013).
O conhecimento da estrutura e funções cerebrais, referentes aos mecanismos de
aprendizado e memória, podem orientar de maneira adequada o trabalho de educadores,
professores e/ou transmissores do conhecimento. O desconhecimento dessas funções
cognitivas pode prejudicar o aprendizado no processo de ensinar (CLAXTON, 2005). As
tecnologias do ensino remoto devem levar em conta os mecanismos fisiológicos neurais,
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assim como o presencial.
4 Considerações Finais
A tecnologia permite trazer uma nova maneira de trabalhar e por isso usufruir dela com
apenas um clique é abrir um novo universo para os professores e estudantes. Nesse âmbito,
conclui-se que as informações coletadas pela extensão universitária estão sendo aplicadas e
divulgadas. Isto é, essa nova metodologia possui grande utilidade e alcance, o que podem
contribuir ainda mais para o crescimento do projeto e para a disseminação do conhecimento.
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Resumo:
O Instituto Federal Goiano Campus Urutaí aderiu ao formato de ensino remoto fazendo
uso da plataforma Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para os
alunos acessarem os conteúdos, atividades e avaliações. Para explicar os conteúdos, os
professores realizaram aulas online. Contudo, para auxiliar os alunos nos estudos da
Matemática, os professores de Matemática solicitaram a nós, bolsistas do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do subprojeto Matemática, a
produção de diversos materiais pedagógicos e um deles foi as videoaulas. Portanto, o
objetivo deste relato é descrever sobre as minhas produções de videoaulas de Matemática
para as turmas do 1º ano do ensino médio. Produzi duas videoaulas uma para o conteúdo
de logaritmo e a outra para o conteúdo de teoria dos conjuntos. Mesmo não tendo acesso a
computadores e notebooks, usei o celular para produzir as videoaulas. Precisei usar a
câmera do celular, o programa do word, a internet para acessar as teorias e aplicativos de
edição de vídeos. As produções das videoaulas foram importantes para eu relembrar a
teoria, exigiu planejamento na abordagem dos conteúdos, manipulação de recursos
tecnológicos como o uso do celular e para atender às necessidades dos professores de
Matemática.
Palavras-chave: Videoaulas. PIBID. Matemática.
1 Introdução
O ensino remoto se tornou uma realidade nas instituições educacionais brasileiras
para manter o distanciamento social provocado pela pandemia da COVID-19 em 2020. O
Instituto Federal Goiano Campus Urutaí aderiu a este formato fazendo uso da plataforma
Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para que os alunos tivessem
acesso aos conteúdos, atividades e avaliações.
As Tecnologias Digitais Interativas (TD) foram imprescindíveis para dar
continuidade às aulas e
ganhou espaço exigindo que a escola tivesse que se adaptar aos modos de
ensinar e de aprender, com vistas a ressignificar seus processos
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pedagógicos, principalmente, em relação à transição da modalidade
presencial, substituída mesmo que, temporariamente, pela online. Essa
substituição prevê, dependendo do tipo de rede de ensino, privada ou
pública, que a continuidade das aulas ocorra, remotamente, de modo
online, mediadas por computadores, desktop ou dispositivo móvel
(notebooks, tablets e smartphones), e sejam denominadas como Ensino
Remoto Emergencial (ERE) (OLIVERIA; CORRÊA; MORÉS, 2020, p.
6)

Mais do que nunca se precisou tanto da tecnologia. “Estamos diante de uma
oportunidade fantástica porque a pandemia acelerou um processo, que já estava em curso,
de integração entre a tecnologia e a educação”1.
Foi e está sendo uma integração “forçada” tanto para as instituições de ensino
quanto para pais e alunos. Vemos constantemente nos noticiários, vários problemas
surgidos no campo educacional desde acesso aos dispositivos tecnológicos (computador e
notebook) até os problemas de conectividade, alunos que moram na zona rural sem acesso
à internet, mesmo aqueles alunos que moram na cidade e também não tem acesso à
internet devido falta de recursos financeiros, quedas de energia, falta de conhecimento de
plataformas digitais, dentre outros.
No caso do IF Goiano campus Urutaí, professores e alunos foram habilitados a usar
a plataforma Moodle. Para explicar os conteúdos, os professores realizaram aulas online.
Contudo, para auxiliar os alunos nos estudos da Matemática, os professores solicitaram aos
bolsistas de Iniciação à Docência (ID) a produção de diversos materiais pedagógicos e um
deles foi as videoaulas.
Bolsistas de ID são estudantes dos cursos de licenciaturas que compõem o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. No nosso caso, o PIBID faz
parte do Curso de Licenciatura em Matemática do IF Goiano campus Urutaí
(PIBID/Matemática).
Portanto, o objetivo deste relato é descrever sobre as minhas produções de
videoaulas de Matemática ocorridas no IF Goiano Campus Urutaí, para as turmas do 1º ano
do ensino médio, com a proposta de auxiliar os alunos com suas atividades.
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2 Metodologia
As videoaulas foram produzidas pelos bolsistas de Iniciação à Docência (ID) do
PIBID/Matemática atendendo as necessidades dos professores de Matemática que
ministram aulas no ensino médio no IF Goiano/Urutaí, no formato remoto. Neste relato,
descreverei as videoaulas produzidas por mim como uma das ações do PIBID/Matemática
desde outubro de 2020.
Produzi duas videoaulas para os seguintes conteúdos:

Logaritmo e suas

propriedades, Conjuntos Numéricos e suas propriedades.
Para o conteúdo de logaritmo e suas propriedades, o professor solicitou que
revisasse o conteúdo de logaritmo e as suas propriedades, então, acessei o conteúdo em
sites educacionais, realizei um estudo da teoria e preparei o material para a videoaula.
Resolvi algumas atividades para revisar a teoria.
As questões, que selecionei e estudei, foram transcritas manualmente para uma
folha em branco, porém, sem as resoluções e com auxílio da câmera de um celular, gravei
as explicações de todas elas resolvendo-as passo a passo.
Para o conteúdo de teoria dos conjuntos, o professor solicitou que eu fizesse uma
explicação sobre a noção de conjuntos e suas propriedades. Pesquisei sobre o conteúdo em
livros e sites para revisar o conceito e as propriedades. A teoria foi transferida para o
documento do programa word e no final da teoria inseri algumas questões resolvidas. Por
meio do google meet hangout, abri o documento e gravei a explicação da teoria e das
questões. O link da gravação do vídeo foi enviado ao professor.

3 Discussão dos Resultados
As videoaulas se tornaram um dos materiais didáticos digitais imprescindíveis para
auxiliar os alunos no estudo da Matemática e um recurso importante de apoio ao professor
que, por consequência do distanciamento social, buscou se aproximar do aluno no decorrer
do ensino remoto. Com as videoaulas, os alunos podem acessar as explicações dos
conteúdos quando puderem e assistir quantas vezes forem necessárias, principalmente se
não compreenderam um determinado conteúdo ou questão.
O PIBID por sua vez, ao lado do professor de Matemática, também neste contexto
de desenvolvimento das atividades remotas, contribuiu para a produção das videoaulas.
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Como parte integrante do PIBID/Matemática pude vivenciar a experiência da produção de
videoaulas para atender às solicitações dos professores.
Contudo, não tenho computador e nem notebook, então as produções das
videoaulas aconteceram por meio do celular, tomando o cuidado de não ultrapassar cinco
minutos de gravação (orientação do professor). Videoaulas longas dificultam o envio e
pode inviabilizar o acesso pelos alunos devido a problemas de conectividade e o tipo de
recurso tecnológico que ele possa estar usando.
As produções das videoaulas exigiram de mim que eu estudasse os conteúdos, o
planejamento para explicá-los e o manuseio das ferramentas tecnológicas como a câmera
do celular, o programa word, google meet hangout e aplicativos de edição de vídeos. No
caso do google meet hangout foi uma novidade para mim, mas que aprendi a manuseá-lo.
A internet foi essencial neste processo para acessar as teorias.

4 Considerações Finais
A produção das videoaulas foi importante para que eu relembrasse os conteúdos,
exigiu planejamento na abordagem dos conteúdos de logaritmo e teoria dos conjuntos,
manipulação de recursos tecnológicos como o uso do celular e para atender às
necessidades dos professores de Matemática. Contudo, tive dificuldades nas produções das
videoaulas, pois nos momentos das gravações ocorreram ruídos advindos da rua como
pessoas conversando, carros transitando e por vezes minha voz se apresentava em volume
baixo. Quando isto acontecia eu realizava a gravação novamente, perdendo a gravação
anterior. Editar as videoaulas em aplicativos usando o celular foi muito difícil.
As produções das videoaulas foi uma experiência importante, pois, me fez perceber
que dominar o conteúdo é essencial, mas, viabilizar o acesso dos alunos ao conhecimento
matemático é mais importante ainda. O material que o aluno terá acesso não pode ser
produzido de qualquer jeito, mas, com qualidade e observando as limitações de
conectividade e acesso aos recursos tecnológicos. Foi gratificante auxiliar os professores
neste momento difícil que estamos vivenciando.
Como um ponto negativo nas produções das videoaulas, aponto a velocidade da
internet, pois, dificultava o envio dos vídeos, além da baixa qualidade das gravações.
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Resumo:
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) foi desenvolvida
pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) com o intuito de motivar os alunos
de uma forma desafiadora a se interessarem pela matemática. Com isso, o objetivo do
projeto de ensino “OBMEP no IF Goiano/Campus Urutaí" consistia em resolver questões
da OBMEP para auxiliar os alunos do Ensino Médio do IF Goiano – Campus Urutaí que
têm interesse em participar da Olimpíada. O projeto era composto por 5 participantes, 4
discentes e o professor supervisor, todos do curso de Licenciatura em Matemática. Sua
aplicação foi dividida em duas etapas, a primeira com questões da 1ª fase da OBMEP –
realizada no primeiro semestre do ano com questões objetivas – e a segunda com questões
da 2ª fase – realizada no segundo semestre do ano com questões dissertativas. Os encontros
eram realizados semanalmente das 9h às 12h no ano de 2019, onde a primeira hora
acontecia apenas entre os participantes responsáveis e finalizava com a aplicação e
resolução das provas com os participantes inscritos. Para isso, o professor supervisor
selecionava algumas questões de provas anteriores e repassava aos demais participantes do
projeto para resolverem e explicá-las no encontro seguinte. As questões eram distribuídas
igualmente entre os monitores e cada um resolvia para o supervisor antes de resolver para
os alunos. Dessa forma, o professor podia avaliar e auxiliar a forma como a questão foi
apresentada e se o método utilizado seria de fácil compreensão para os discentes do Ensino
Médio. Essas mesmas provas eram distribuídas aos alunos inscritos no projeto um dia antes
da resolução das questões, dando tempo para eles estudarem e tentarem resolvê-las para no
dia seguinte apresentarem suas dúvidas. Após a resolução, os alunos monitores entregavam
as novas provas e resolviam as questões do encontro anterior; caso necessário, o professor
orientador intervinha para ajudar, mas apenas se o monitor precisasse de ajuda, pois as
explicações eram feitas somente por eles. Em síntese, usando método de ensino por meio
de resolução de problemas, auxilia o aluno a criar habilidades de identificar, analisar e
selecionar estratégias para que, assim, possa ter desenvolvimento da capacidade frente a
resolução de situações-problema que ocorrem no nosso dia a dia. Para tal, o ensino de

Matemática deve oferecer um ambiente de aprendizagem onde todos possam participar,
opinar, trocar informações e vivências onde o conhecimento possa ser constituído de forma
homogênea.
Palavras-chave: OBMEP. Resolução de Problemas. Matemática. Didática.
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Resumo:

A rotina é um elemento presente no dia a dia dos sujeitos, sendo fundamental na infância
para contribuir com a organização do tempo/espaço da criança. Este trabalho surgiu a partir
das nossas vivências enquanto graduandos integrantes do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência-PIBID Alfabetização, do Campus Avançado de Patu-CAP/UERN
e tem como objetivo refletir sobre a importância da rotina para a organização do trabalho
do professor da Educação Infantil, de modo que propicie a melhoria da organização do
trabalho pedagógico. Dentre alguns teóricos, utilizados na pesquisa, destacamos as
contribuições de: Brasil (2009), Rio Grande do Norte (2018), Sobral (2014). Em relação à
metodologia da pesquisa, a mesma é de abordagem qualitativa através de uma pesquisa
bibliográfica e descritiva. Como instrumentos para obtenção dos dados, pode-se destacar a
aplicação de um questionário a uma professora da Educação Infantil da rede municipal de
ensino da cidade de Messias Targino/RN. Como resultados da pesquisa, destacamos que a
professora fala sobre a importância de se ter a rotina como ferramenta pedagógica, sendo
através desta, proporcionado à criança, sentimentos de estabilidade e segurança, além de
facilitar na organização do espaço e tempo. Foi apontado pela docente o sentimento de
estresse que a falta de uma rotina estruturada pode causar ao professor. Portanto, de acordo
com os resultados obtidos, concluímos que planejar e executar uma rotina na Educação

Infantil se caracteriza como instrumento essencial para o desenvolvimento das capacidades
e habilidades do educando, mostrando-se eficaz para a melhoria do trabalho pedagógico, e
dessa forma, os benefícios advindos da rotina escolar promove um processo educacional
mais dinâmico e prazeroso tanto para o professor como para o aluno.

Palavras-chave: Aprendizagem; Educação Infantil; Planejamento; Rotina.
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Resumo: O presente trabalho apresenta parte do percurso formativo de uma professora em

formação sobre a confecção de atividades que veiculam ensino e tecnologia, associação que
se tornou ainda mais necessária em tempos de pandemia. Este trabalho faz parte do Programa
de Residência Pedagógica do curso de Letras/Português, da Universidade Federal de Alfenas Unifal-MG. As atividades mencionadas são três: a elaboração de um vídeo que aborda o
conceito de ensino híbrido; o desenvolvimento de dois cadernos didáticos, um para o aluno e
outro para o professor, proposta que atende os alunos que têm ou não acesso a recursos
tecnológicos; por fim, a confecção de uma atividade no google forms, baseada na concepção
de rotação por estações. Muito se fala sobre a inserção da tecnologia no ensino, mas esta
experiência fez mais que isso: possibilitou o contato com ferramentas e estratégias que
viabilizam a construção de atividades no meio digital, fato que enriquece a formação docente.
Palavras-chave: ensino e tecnologia. Formação docente. Metodologias ativas.

1 Introdução
O momento histórico em que estamos vivendo obrigou instituições de ensino de
formação docente, escolas públicas e participantes de Programas Institucionais, como o
Residência Pedagógica (doravante RP) e o Pibid, a repensarem práticas de ensino uma vez
que a adesão ao ensino remoto se deu de forma compulsória já em 2020. Nesse sentido,
tornou-se necessário pesquisar e propor alternativas para o ensino de Língua Portuguesa, área
do Programa de Residência Pedagógica a que nos vinculamos.
Ainda que a inserção de tecnologias de informação e comunicação (TIC) na Educação
Básica seja uma pauta discutida há algum tempo por estudiosos (COSCARELLI; RIBEIRO,
2005; KENSKI, 2012; BORGES, 2015), em cursos de formação docente inicial, o tema nem
sempre recebe(u) a devida atenção. Observando o itinerário formativo de uma professora em
formação no curso de Letras de uma universidade pública mineira e participante do RP -LP,
percebe-se a existência de uma lacuna no seu processo de formação para a docência a partir
de reflexões feitas no diálogo com professores do Curso, com colegas de turma e com
1

participantes do RP. Assim, a questão que se apresentou a essa professora e que orienta este
trabalho foi: como preparar uma aula em que as tecnologias tenham um papel positivo para a
aprendizagem do aluno?
Dado esse cenário, buscando preencher essa lacuna e responder à indagação posta,
constituem-se objetivos deste trabalho: 1) descrever três atividades desenvolvidas no
Subprojeto Língua Portuguesa - Residência Pedagógica, da Unifal-MG, quais sejam: a) a
elaboração de um vídeo que aborda o conceito de ensino híbrido; b) o desenvolvimento de um
caderno didático, com uma parte destinada ao aluno e outro ao professor, para uso no contexto
de ensino remoto; e por fim, c) a confecção de uma atividade no google forms, baseada no
modelo de ensino híbrido -

rotação por estações; 2) refletir sobre a prática docente

procurando identificar gestos de docência na realização dessas atividades.

2 Metodologia
Optamos pela pesquisa documental (SEVERINO, 2007) e um estudo descritivo das
atividades realizadas para, então, por meio da observação participante, promover a análise
delas. O corpus de análise são as três atividades citadas na seção introdutória deste trabalho
que foram realizadas no período entre outubro de 2020 e abril de 2021 no interior do RP - LP
de uma universidade pública envolvendo, ainda, duas escolas participantes do Programa. Na
sequência, descrevemos, mais detalhadamente, como foi realizada cada atividade.
1) Produção de vídeo instrucional sobre o ensino híbrido
O propósito da atividade foi promover o estudo e a discussão sobre ensino híbrido,
refletir sobre essa modalidade no contexto de escolas públicas e conhecer diferentes modelos
de metodologias ativas usadas no ensino híbrido e mesmo no presencial. Para tanto,
inicialmente uma dupla de professores em formação pesquisou sobre o assunto, criou um
roteiro para vídeo, organizou o layout e procurou os melhores e mais acessíveis recursos
digitais para a produção do vídeo.
2) Produção de dois Cadernos Didático sobre o gênero textual anúncio publicitário e
figuras de linguagem para alunos e professores
A produção de um material didático - Caderno Didático - teve como objetivos: incentivar o professor em formação a realizar pesquisas, confrontar e selecionar informações,
gêneros textuais relacionados ao tema, tais como: vídeos, charges, tirinhas, memes, cartazes,
dentre outros; - promover o estudo do conteúdo a ser trabalhado e a fazer a transposição
didática adequando a linguagem conforme o público-alvo do material; conhecer o google
2

form como ferramenta digital adaptável a práticas de ensino-aprendizagem; - refletir sobre o
processo de organização e criação de um material didáticos observando conteúdo escolhido,
objetivos, público-alvo, tempo, avaliação e outras questões, como acesso à internet e uso de
equipamentos eletrônicos ou uso de Caderno Didático na forma impressa. Para a produção do
material, a dupla mobilizou conhecimentos variados: da seleção de uma ferramenta digital ao
layout, do tipo e cor da fonte à ocupação de espaços em branco, da adequação da linguagem
ao público pretendido à consideração de que, muito possivelmente, o aluno faria a atividade
sem a presença e o acompanhamento do professor regente.
3) Prática de ensino de Língua Portuguesa com o uso do Google Forms e o modelo
Estação por rotações.
O objetivo da atividade foi conhecer o modelo rotação por estações (BACICH,
TANZI NETO, TREVISANI, 2015), uma metodologia ativa que incentiva a participação do
aluno, pois considera que se aprende de diferentes modos. Outro objetivo foi conhecer o
Google form como ferramenta digital para a criação de estações com a possibilidade de o
aluno transitar por uma ou mais estações. Para realizar a atividade, uma dupla de professores
em formação escolheu o tópico de conteúdo variação linguística. Escolhido o tema, a dupla se
pôs a buscar gêneros textuais para uso na prática de ensino, sendo escolhidos os seguintes:
mensagem em rede social, vídeo, tirinha e podcast. Na escolha, procurou-se garantir que os
alunos tivessem contato com diferentes gêneros e que pudessem escolher o próprio percurso.
A possibilidade de escolha se deu em dois momentos: o aluno escolhia o gênero que tinha o
conteúdo trabalhado e os gêneros com que fariam o exercício. Na finalização da atividade rotação por estações -, foi acrescentado um espaço para que o aluno expressasse alguma
dúvida que porventura tivesse.
Descritas as atividades, passamos aos resultados e discussões.

3 Resultados e discussão
Refletindo sobre os conhecimentos mobilizados pela dupla, destacamos, de partida,
enunciados de uma das professoras em formação: “Para formular essas atividades, tive
contato com diversas plataformas digitais, sites e aplicativos que eu não conhecia”.
Destacamos, ainda, a dificuldade apontada por ela: “escolher a melhor plataforma e tentar
formular atividades me colocando no lugar do aluno (se eu fosse aluno, eu gostaria de estar
fazendo essa atividade? Seria legal? Estaria interagindo?).” Esses depoimentos nos levam a
considerar que a reflexão acerca do que se propõe a ensinar e ao modo como ensinar, bem
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como que recursos utilizar numa prática de ensino são gestos de docência que devem se
iniciar no curso de formação inicial de professores a fim de que, por meio de experiências
vivenciadas ou mesmo conhecidas a partir do relato de outros professores em formação
(inicial ou em serviço), o futuro professor possa ter maior autonomia e segurança quanto às
escolhas que faz.
Um outro aspecto importante é com relação à escolha de gêneros textuais a serem
trabalhados na escola. Se há, pelo menos, três décadas, era praticamente impossível em
determinadas escolas o uso de um vídeo, hoje a variedade de gêneros presentes no dia a dia
das pessoas se mostra quase infinita para uso na escola na medida em que, com as TIC,
sempre se produzem novos e variados gêneros e o acesso a eles se tornou mais fácil. Nessa
linha de pensamento, apoiamo-nos em Andrade quando afirma que
Com os avanços das tecnologias da comunicação multimídia, o texto, que antes era
formado predominantemente por recursos verbais, na atualidade, conta com várias
linguagens combinadas, tais como fotografia, gestos, cores, imagens em movimento,
som, tipografia, entre outros. Cada vez mais presentes no cotidiano de toda
população, esses são os chamados textos multimodais. (ANDRADE, 2021, p.13)

Assim, a multimodalidade é presença constante no cotidiano das pessoas e cabe à
escola trabalhar (também) com gêneros multimodais. Em vista dessa assertiva, nas três
atividades, foram consideradas as diferentes linguagens, ou melhor dizendo, gêneros textuais
multimodais que se realizam em diferentes esferas discursivas conforme sua função social e
intuito comunicativo (BAKHTIN, 2011) do produtor do texto.
A primeira atividade - Produção de vídeo instrucional sobre o ensino híbrido –
possibilitou, além do estudo do tema, a pesquisa de ferramentas digitais para a produção do
vídeo. Observa-se, nesse caso, que a tecnologia foi utilizada tanto como objeto de
aprendizagem como ferramenta para a aprendizagem uma vez que, dado conteúdo a ser
estudado (ensino híbrido), a dupla de professores em formação elaborou um vídeo
instrucional, conforme mostrado na fig.1:
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Figura 1 - Vídeo sobre Ensino Híbrido

Nessa atividade a professora em formação mostra uma preocupação em deixar o vídeo
didático: “o objetivo foi deixar as informações claras”. Isso é perceptível na dinâmica de
perguntas e respostas do vídeo, em alguns momentos os conteúdos trabalhados aparecem em
resposta a uma pergunta, por exemplo, o conceito de ensino híbrido aparece como resposta à
pergunta “mas e o ensino hibrido?”. Também houve um trabalho estético “nos preocupamos
em deixar o vídeo bonito, apresentável, colorido. A nosso ver, isso ajuda a tornar melhor a
experiência de quem assiste”, essa reflexão docente é relevante na medida em que a nossa
sociedade está se tornando cada vez mais visual, então os professores precisam se adaptar a
essas mudanças.
Apresentamos, na sequência, partes do Caderno Didático produzido pela dupla de
professores em formação inicial, que foi a segunda atividade, conforme fig.2 e fig.3:
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Figura 2 – Capa e parte da aula 1 do caderno didático

Figura 3 – Parte da aula 2 e exercícios da aula 2 do caderno didático
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Observando o material produzido – o Caderno Didático, percebe-se a presença da
multimodalidade no gênero textual escolhido para trabalhar o conteúdo figuras de linguagem.
Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), orienta-se que práticas de leitura e de escrita
se dão com o uso de gêneros textuais. Nesse sentido, a escolha do gênero anúncio publicitário
para trabalhar com o conteúdo figuras de linguagem indicia gestos de docência que
promovem o diálogo entre teoria e prática.
Tratando especificamente da produção do Caderno Didático, quando a professora em
formação diz que “A produção desse caderno foi mais trabalhosa, já que foi necessário pensar
muito bem o layout de cada página para tentar chamar a atenção do aluno. Usamos cores,
imagens, balões explicativos, dentre outros recursos, com o intuito de fazer um diálogo com o
aluno.”, observa-se que a reflexão sobre a docência, associada a experiências pregressas no
uso de tecnologias, orientou a produção do material. Ressalte-se, ainda, a preocupação da
professora com alunos sem acesso a tecnologias quando afirma que a “atividade pode ser
usada por alunos que têm acesso à internet/computador, por meio do arquivo digital, e
também por alunos que não têm acesso à internet, por meio do arquivo já impresso”, pois é
“um material para ser usado em mais de uma aula, já que conta com explicações sobre o tema
[figuras de linguagem], e uma série de exercícios”.
Nesse sentido, um gesto de docência se torna relevante, quando a professora diz que
“Com o intuito de trabalhar também com anúncios publicitários, em determinado momento há
uma explicação sobre o gênero, para que em seguida o aluno possa fazer os exercícios de
figuras de linguagem em anúncios publicitários.” Essa preocupação traduz um problema
identificado no material disponibilizado pela SEE/MG – os Planos de Ensino Tutorado (PET)
– em que a voz do professor foi apagada, fazendo com o material tenha “lacunas” as quais só
podem ser preenchidas por meio de pesquisas ou se algum responsável pelo aluno souber o
conteúdo que está sendo trabalhado. Na produção do material, houve a preocupação em
orientar a leitura do aluno, adequando a linguagem para que esse aluno pudesse aprender por
meio da leitura de textos verbais escritos e de textos multimodais.
Em relação à terceira atividade - Prática de ensino de Língua Portuguesa com o uso do
Google Forms e o modelo Estação por rotações, ponderamos, inicialmente, que:
A aula expositiva é um elemento necessário no contexto educacional, mas deve ser
complementar e secundária no processo de aprendizagem. A conscientização dessas
premissas junto aos educadores tem levado a um crescente interesse pela
compreensão das chamadas metodologias ativas de aprendizagem, que nada mais
são do que métodos para tornar o estudante protagonista do seu processo de
aprendizagem, e não mais elemento passivo na recepção de informações.
(CAMARGO; DAROS, 2018, p.11)
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A proposição da terceira atividade foi motivada, em parte, pelas discussões acerca do
ensino híbrido e sua possibilidade de implantação na educação pública. Compreendemos,
neste trabalho, que ensino híbrido é “qualquer programa educacional formal no qual um
estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on-line, com algum elemento de
controle dos estudantes sobre o tempo, o lugar, o caminho e/ou ritmo.” (HORN, STAKER,
2015. p. 34)
Apoiamo-nos no conceito de estação por rotações como um modelo de metodologia
ativa em que “os alunos têm à disposição três ou quatro atividades diferentes em espaços
distintos (estações) na sala de aula ou no laboratório de informática [...] [e o] estudante pode
escolher por qual estação vai começar” (BACICH, TANZI NETO, TREVISANI, 2015,
p.164).
A adoção de metodologias ativas, por sua vez, deve considerar o trabalho com gêneros
textuais multimodais uma vez que esses podem se configurar tanto como objeto de
aprendizagem quanto como recurso/ferramenta para a aprendizagem. O uso desses gêneros
multimodais é observado na atividade, conforme a fig.4 mostra:

Figura 4 – Dois dos gêneros usados na atividade: vídeo e conversas em redes sociais

No primeiro exemplo há um vídeo da conversa espontânea de dois participantes do
Big Brother Brasil 2021, sendo possível perceber as características de suas falas para trabalhar
a variação linguística. Sobre essa escolha, a professora em formação declara: “procuramos
selecionar gêneros textuais que fizessem um link com a vida dos alunos. Levando em
consideração o sucesso do reality BBB, o vídeo de Rodolfo e Caio conversando,
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provavelmente, é algo atual para os alunos”. Com isso, observa-se uma reflexão docente
acerca das escolhas textuais, numa tentativa de diálogo com a realidade dos discentes. A
mesma reflexão acontece com outro gênero multimodal escolhido, conversa em rede social,
sobre o qual a professora avalia: “as redes sociais fazem cada vez mais parte da vida dos
jovens, então a intenção dessa escolha foi fazer os alunos pensarem sobre a maneira que as
conversas em redes sociais acontecem”.
O principal resultado a que chegamos foi: atividades práticas sobre como trabalhar
com a tecnologia suscitam reflexões importantes para que a formação docente seja uma
experiência mais completa. Nesse sentido, torna-se necessário que cursos de formação de
professores insiram disciplinas e atividades práticas que possam contribuir para essa
formação.
4 Considerações finais
A problemática que envolve o ensino remoto decorre, a nosso ver, da simples
transposição e da pouquíssima adaptação do ensino presencial para o remoto. Reis (2021, no
prelo) afirma que “no ensino remoto as aulas são ministradas por um professor da disciplina e
podem acontecer de modo simultâneo ou gravado, através de videoconferência ou por
qualquer outro recurso similar a este”. Segundo a autora “Por manter a estrutura curricular do
ensino presencial, de modo geral a carga horária da disciplina permanece a mesma das aulas
presenciais, só que de forma adaptada e condicionada ao suporte dos recursos tecnológicos”.
A essa crítica acrescentamos que escolas e o Poder Público não observaram que transformar
ensino presencial em ensino remoto, usando a mesma grade de horário do presencial,
dificultaria (em alguns casos, impossibilitaria) que estudantes residentes numa mesma casa,
de diferentes séries, teriam aulas remotas no mesmo dia e horária, mas um único equipamento
eletrônico para que que esses alunos assistissem às aulas.
Isso acentua a importância do trabalho que vem sendo feito no programa Residência
Pedagógica do curso de Letras/Português, da Universidade Federal de Alfenas - Unifal-MG.
As atividades desenvolvidas pelo programa colocam os futuros docentes em contato com
diferentes recursos tecnológicos, novas metodologias de ensino e estratégias de preparação de
aula, ou seja, estão adquirindo experiência e conhecimento para fazer mais que somente
transpor o ensino presencial para o remoto. Dessa forma, os professores em formação estão
sendo preparados para saber adaptar o ensino presencial para o remoto, usando
estrategicamente a tecnologia para conseguir manter a qualidade do ensino mesmo que as
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condições históricas dificultem o processo, algo que estamos vivenciando com a pandemia do
COVID-19.
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DE LEGE AGRARIA (SOBRE O DIREITO AGRÁRIO): TRADUÇÃO E NOTAS
GOMES, Clarice Virgílio1;
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Resumo:
Estudos clássicos têm ocupado menos espaços em cursos de formação docente. Neste
trabalho, como professora em formação, pretendo apresentar parte da trajetória empreendida
num projeto de pesquisa em que se propõe-se a primeira tradução Latim/Português do
primeiro discurso de Cícero depois de ter assumido o cargo de Cônsul, em 63 a. C. O
interesse pelo texto reside na observância dos artifícios retóricos utilizados pelo orador a fim
de obstruir a permutação de uma lei que acreditava ser nociva às numerosas possessões de
terra do povo romano. Cícero, além de sua vida política, ocupou-se ainda do ofício
tradutório. Dessa sorte, valemo-nos da concepção tradutória de Cícero, que se faz conhecida
pela obra De optimo genere oratorum, para traduzir um de seus textos. Em se tratando de
um projeto de tradução, a primeira decisão relativa a este trabalho diz respeito a qual edição
do texto adotar. Optamos pela edição de Albert Curtis Clark, publicada pela Oxford
University em 1909, disponível também em versão digital em Perseus Digital Library. Nosso
objetivo com essa tradução é aproximar a perspectiva tradutória de Cícero com as
perspectivas tradutórias modernas, de modo que escolhemos trabalhar com a teoria dos
detalhes luminosos proposta por Pound. Nessa teoria, Pound enfatiza o ritmo, a dicção e o
movimento das palavras, em detrimento ao significado literal do texto. A teoria propõe,
dessa maneira, a apreensão global do sentido. Desde Cícero até Even-Zohar, o dualismo
fidelidade/infidelidade foi o ponto chave da teorização sobre o traduzir. De acordo com
Meschonnic, a primeira tomada de decisão que se conhece sobre tradução é a passagem de
Cícero em De optimo genere oratorum. A tradução aponta as particularidades do Latim e os
artifícios oratórios do autor, com destaque para aspectos como ritmo, dicção e organização
do discurso. Considerando a importância da obra ciceroniana para a História, a Ciência
Política, a Filosofia e a Literatura, escolhemos traduzir De lege agraria. Destacamos a
importância do trabalho para a comunidade acadêmica, pois se trata da primeira tradução
para o português.
Palavras-chave: Latim. Tecnologias. Formação docente. Teoria da Tradução.

MODELO DE TEXTO PARA RESUMO SIMPLES

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO DE QUÍMICA: PERCEPÇÕES DA
MODALIDADE REMOTA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19
SILVA, Ziom Drak Souza1, SANTOS, Grazielle Alves dos 2
, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Urutaí –
GO

1 2

e-mail do autor1:zionfoose@gmail.com
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O curso de Licenciatura em Química do IF Goiano – Campus Urutaí seguindo as
especificações da Resolução CNE/CP nº 2, de 09 de junho de 2015, ofertou 400 h de estágio
Supervisionado obrigatório para os estudantes-estagiários. O estágio é previsto para ser
realizado presencialmente, a partir da segunda metade do curso. No ano de 2019, foi
realizado o estágio supervisionado no ensino de Química I, no IFGoiano – Campus Urutaí
na 1ª Série do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. Já no ano de
2020 o estágio supervisionado no ensino de Química II foi iniciado na modalidade
presencial, entretanto, devido a pandemia da COVID-19 e necessidade do distanciamento
social foi realizado de forma majoritariamente remota. No 2° semestre de 2020, a partir da
autorização da instituição para realização iniciou-se as atividades de estágio na modalidade
remota. O presente trabalho tem o objetivo de trazer percepções e reflexões acerca do estágio
supervisionado realizado na modalidade presencial e remota, ao que se refere a relação:
professor-aluno, professor-estagiário e estagiário-aluno durante a realização dos estágios I e
II. No estágio I, as ações previstas buscavam analisar a ambientação da escola campo,
observação de aulas ministradas pelo professor supervisor, regência do estagiário, projeto
educativo e relatório de estágio. No estágio II foram abordadas atividades voltadas a
compreensão da importância da formação na perspectiva do uso das tecnologias para
produção de material de aula contemplando o ensino remoto e relatório de estágio. No
estágio II, os estudantes-estagiários foram cadastrados no ambiente virtual de aprendizagem
(AVA) Moodle do IFGoiano para aprenderem a utilizar os recursos necessários para montar
uma sala de aula virtual. Ao analisar os relatórios de estágio I e II produzidos foi possível

constatar as diferenças e implicações das duas modalidades de ensino observadas durante os
estágios. A relação aluno – professor, e estagiário, apresentou um distanciamento
significativo entre o Estagio I para o II grande parte devido ao modelo remoto. Observou-se
que a relação professor – estagiário aproximou discussões sobre a efetividade do ensino
remoto e aprendizado técnico do (AVA) no estágio II. Esse senário evidencia a necessidade
de uma formação que contemple modelos remotos de ensino. Para que possa coexistir com
o trabalho de sala de aula, preparando alunos e professores às novas tendencias
socioculturais, nesse sentido o estágio II trouxe um novo ponto de vista sobre a capacitação
docente devido a pandemia de COVID-19, agregando a ação reflexiva no preparo docente.

Palavras-chave: Estágio. Formação de Professores. Ensino Remoto

A CRIANÇA COM SÍNDROME DE JOUBERT NA ESCOLA COMUM: UM ESTUDO
EXPLORATÓRIO

SANTOS, Yasmin Rocha dos
Universidade Federal do Espírito Santos – Campus Vitória – ES
e-mail do autor: yasmiin.rocha94@gmail.com

Resumo:
Esta pesquisa nomeada “A criança com Síndrome de Joubert na escola comum: um estudo
exploratório” tem como objetivo geral investigar a Síndrome de Joubert em seus aspectos
genotípicos, fenotípicos e bibliográficos em conjunto com relatos de pessoas que vivem o
cotidiano de uma criança com esta síndrome. Especificamente buscou-se: a) conhecer e
descrever por meio da bibliografia e entrevistas as principais características, peculiaridades
e particularidades do sujeito com Síndrome de Joubert; b) analisar a produção científica
sobre o tema numa perspectiva inclusiva e, c) refletir teoricamente, a partir dos objetivos
anteriores, em práticas pedagógicas pensadas para o processo de aprendizagem e
desenvolvimento. Por entender que todos os sujeitos são capazes de aprender e se
desenvolver independente de suas características físicas, mentais ou sensoriais, optou-se por
assumir a perspectiva histórico-social de Vigotski. Para alcançar os objetivos propostos o
estudo, de cunho qualitativo, inclinou-se na perspectiva do estudo exploratório e realizou
um levantamento bibliográfico sobre a temática. Para a produção de dados utilizou-se análise
documental e bibliográfica e entrevistas semiestruturadas. Como resultados, identificamos
que a Síndrome de Joubert é uma síndrome rara que foi descrita pela primeira vez em 1969
e ocorre 1 em cada 100.000 nascidos vivos. A partir das análises já investigadas, foi possível
notar que, ainda, nos dias de hoje, existem poucos estudos que exploram a Síndrome de
Joubert. Até o fim desta pesquisa não foram encontrados outros trabalhos, do Brasil, que
abordam esta temática, além disso, a maioria das pesquisas encontradas são pelo viés

biologizante, na área da saúde, reforçando assim, que esta síndrome é uma doença, por isso,
percebemos que há a necessidade de mais trabalhos acerca deste tema no âmbito educacional
para que os profissionais da educação possam oferecer um ensino que atenda às necessidades
educativas desses estudantes e proporcionar uma educação inclusiva e de qualidade. No que
tange ao processo de escolarização da aluna com síndrome de Joubert, foi possível constatar
que as profissionais que atuam com esta aluna a veem como sujeito sócio histórico e
planejam atividades que objetivam a promoção da aprendizagem e desenvolvimento durante
o período da estudante na unidade de ensino na qual estava matriculada.
Palavras-chave: Síndrome de Joubert. Inclusão. Ensino Fundamental
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SILVA, Fabrício José1; BORGES, Rosângela Rodrigues2

1

Universidade Federal de Alfenas - (UNIFAL/MG)
E-mail do autor: fabriciojosesilva48@gmail.com;
2
Universidade Federal de Alfenas - (UNIFAL/MG)
E-mail da autora: rosangela.borges@unifal-mg.edu.br

Resumo:
Neste trabalho, analisamos duas Redações do Enem para investigar como o escrevente
dialoga com os seus possíveis destinatários no processo de escrita. Quanto à análise dos
dados, ancoramo-nos em Bakhtin, mais precisamente nas noções de alteridade, exotopia,
excedência de visão e cronotopo, em Borges (2017) com a noção de cronotopo do
endereçamento. Quanto à metodologia, apoiamo-nos no Paradigma Indiciário, proposto por
Ginzburg (1989, 2006), e também na noção de excedência de visão para a busca e análise
de como o escrevente dialoga (1) com seus possíveis destinatários (voz social da academia,
o [ex]-professor da Educação Básica/Cursinho e a banca examinadora) na seção do
desenvolvimento no gênero discursivo Redação do Enem e (2) com as noções de alteridade,
exotopia, excedente de visão e cronotopo do endereçamento ao revelar imagens de si e
possíveis imagens do outro nesse processo. Apontam os resultados que o escrevente refrata
a si como também ao outro (destinatário) no processo de escrita, de modo a desvelar
imagens por meio da alteridade, da exotopia, do cronotopo e da excedência de visão e a
construir pontos de encontro referentes ao cronotopo do endereçamento.
Palavras-chave: Alteridade. Dialogismo. Redação do Enem. Formação docente.

1 Introdução
A partir dos conceitos de cronotopo, dialogismo e excedente de visão propostos pelo
Círculo de Bakhtin e, paralelamente, associando-os à noção de cronotopo do
endereçamento (BORGES, 2017), propõe-se a análise da seção do desenvolvimento de
duas Redações do Enem - 2020/20191. Tomando por base a noção de Paradigma Indiciário
1

Disponíveis em: <www.vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem>. Acesso em: 23 abril. 2020.
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(GINZBURG, 1989, 2006), buscam-se indícios de gestos de linguagem do escrevente – o
pré-vestibulando e participante do Enem/2020-2019 – na organização do desenvolvimento
no gênero do discurso Redação do Enem no processo de configuração do cronotopo do
endereçamento. Tem-se a hipótese de que o escrevente, a partir do excedente de visão,
procura estabelecer um diálogo com diferentes destinatários (banca examinadora, voz
social da academia e da escola, o ex-professor da Educação Básica/do Cursinho)
construindo réplicas a esses interlocutores por pressupor (ou por ter sido orientado para)
um modelo de bom texto, que atenderia às expectativas da banca examinadora e, por
conseguinte, às Competências2 exigidas pela prova. Nesse processo, ter-se-ia o cronotopo
do endereçamento: gestos de linguagem do escrevente que, por meio do excedente de
visão, deixa pistas linguísticas que marcam, de forma mais ou menos explícita, o seu
diálogo com seus possíveis destinatários.
Em vista desse cenário, este texto está estruturado em duas partes: na primeira,
apresentam-se, muito brevemente, os conceitos com os quais se desenvolve o percurso
metodológico do trabalho. Na segunda, anterior às considerações finais, a discussão dos
dados e principais resultados procurando refletir sobre a importância do tema para a área
de formação de professor para o ensino de escrita.

2 Metodologia
Utilizamos, na análise dos dados, o Paradigma Indiciário proposto por Ginzburg
(1989, 2006), associado à noção de excedente de visão, conceito operacionalizado como
um modo de o pesquisador olhar para a singularidade dos dados presentes no objeto de
pesquisa (BORGES, 2017). Buscamos, nos gestos de linguagem do escrevente, na seção do
desenvolvimento do gênero do discurso Redação do Enem, indícios/vestígios de como esse
escrevente dialoga e estrutura o cronotopo do endereçamento como forma de dialogar com
seus possíveis destinatários.
No que se refere à utilização do Paradigma Indiciário tanto na coleta quanto na
análise dos dados, o que importa é a consideração de indícios que se encontram à margem,
isto é, fatos, informações, dados os quais, na maioria das vezes, são tidos como
insignificantes. Consoante Duarte (1998, p. 37),
2

Referimo-nos às cinco competências da Redação do Enem. Consultar:
https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_basica/a_redaca
o_do_enem_2020_-_cartilha_do_participante.pdf
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Carlo Ginzburg3 propõe que seja possível fazer uma analogia entre um modelo
de análise desenvolvido em algumas áreas da ciência, com a crítica da arte, a
medicina, a psicanálise, modelo este que se preocupa com o particular, o
diferente, os sinais peculiares que caracterizam a singularidade de cada objeto, e
o paradigma de análise qualitativa que ele descreve em relação às ciências
humanas.

Para Tinem e Borges (2003), por meio da utilização desse paradigma, Ginzburg
mostra que, baseando-se naquilo que não é típico, isto é, naquilo que é, muitas vezes,
desconsiderado, pode haver uma tentativa mais eficiente para a descrição dos dados, visto
que esse método “constitui um caminho mais rico e produtivo, embora mais acidentado
(talvez exatamente por isso) para essa caracterização” (TINEM; BORGES, 2003, p. 7).
A razão por que o paradigma mostra-se mais eficiente para a análise dos dados
talvez exatamente pelo fato de ele se apresentar como um modelo qualitativo, dado que seu
objeto “são, por exemplo, casos, situações, e documentos individuais” e que, na análise, o
que interessa não é a quantificação dos dados, mas sim a “relevância a partir daquilo que se
está investigando” (DUARTE, 1998, p. 39).
Retomando a hipótese de pesquisa – o escrevente pressupõe a existência de um
modelo de texto, mormente na escrita da Redação do Enem, o qual lhe permite escrever
um bom texto e atender às expectativas dos destinatários em causa e às Competências da
prova – defendemos que o escrevente deixa pistas linguísticas indicativas das réplicas –
mais (ou menos) marcadas – a seus destinatários num processo dialógico, tenso e
produtivo. Tais réplicas estariam indiciadas pelas diferentes posições enunciativas e
exotópicas assumidas pelo escrevente, no processo de escrita, por meio do excedente de
visão e, portanto, numa relação de alteridade com o(s) outro(s). No processo de escrita –
escrita compreendida nesta pesquisa como um modo de enunciação – o escrevente
delinearia um cronotopo para a produção do gênero em conformidade com o que acredita
ser a expectativa do seu principal destinatário – a academia, (re)formulando assim um
cronotopo do endereçamento distinto e singular, que se traduziria em suas tentativas
(sempre vãs, mas necessárias) de controlar o seu dizer.
Para a constituição do corpus, realizaram-se os seguintes procedimentos:
- coleta da produção de redações contempladas com a nota máxima, nas edições de
4 Segundo Tinem e Borges (2003, p. 1), “Ginzburg introduziu uma nova maneira de fazer História,
alimentando aidéia de transgredir as proibições da disciplina e ampliando seus limites, em uma abordagem
que privilegia os fenômenos aparentemente marginais, intemporais ou negligenciáveis [...]”. Assim, por meio
da utilização dessa abordagem, que tem influência em Morelli, Conan Doyle e Freud, Ginzburg tem acesso a
outras interpretações dos fatos históricos ocorridos, visões essas que se diferenciam, em muitos casos,
daquelas contadas pela História Oficial.”
3
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2019 e de 2020 do Enem, disponíveis na web;
- leitura preliminar para a identificação de ruínas/vestígios do diálogo do escrevente
com os seus destinatários;
- seleção de ruínas/vestígios considerados dados singulares;
- definição de critérios para a organização dos dados singulares encontrados com
base nos dados obtidos e na proposição de hipóteses provisórias em consonância com o
que sugere o paradigma indiciário e
- organização dos dados obtidos para a posterior redação do trabalho.

3 Resultados e Discussão

Embora as redações sejam de livre acesso na página Uol.com, na análise, utilizamos
a identificação “Escrevente 01 - E1” e “Escrevente 02 - E2”, procurando, em certa medida,
manter o anonimato do escrevente.
Vejamos a parte do desenvolvimento da Redação do escrevente 01 (Enem 2020):
(E1) Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a falta de informação da sociedade
brasileira é o principal catalisador da problemática. De fato, o avanço da
tecnologia e dos meios de comunicação é responsável pela rápida disseminação
de notícias, principalmente no meio digital, mas isso não significa que os
cidadãos se encontram mais conscientes acerca de temáticas sociais. Dessa
forma, mesmo que diversos estudos atuais demonstrem a relevância da saúde
mental e a legitimidade dos distúrbios psíquicos, as raízes de uma intolerância
generalizada ainda questionam a veracidade da doença. Consequentemente, os
indivíduos portadores de transtornos psicológicos vivem em um meio degradante
de discriminação estrutural, enfrentando constantemente a invisibilidade
presente na sociedade brasileira. De acordo com a escritora nigeriana
Chimamanda Adichie, a rotulação de grupos sociais através de uma
característica marcante é responsável pela criação de histórias únicas, as quais
são repletas de preconceitos. Nesse viés, ao negligenciar a complexidade das
pessoas com distúrbios mentais, devido a estigmas baseados no estereótipo de
incapacidade ou de invalidez desses indivíduos, a sociedade míope alimenta uma
visão eugenista e tóxica, limitando as diversas possibilidades de manifestação
do ser humano (Destaques nossos).
(E1) Ademais, a ausência de compromisso do Estado para com a saúde mental
dos cidadãos é outro ponto que fomenta o estigma criado sobre o problema. De
certo, a falta de incentivos financeiros na área da psiquiatria e na acessibilidade
é a realidade enfrentada no país, resultando nos diagnósticos tardios e na
exclusão de uma parcela significativa da sociedade que necessita de cuidados
especiais. Segundo o filósofo John Rawls, em sua obra “Uma Teoria da
Justiça”, um governo ético é aquele que disponibiliza recursos financeiros para
todos os setores, promovendo uma igualdade de oportunidades a todos os
cidadãos e o acesso a uma vida digna. Sob essa óptica, torna-se evidente que o
Brasil não é um exemplo dessa ética do pensador inglês, visto que negligencia a
saúde mental dos brasileiros ao não investir corretamente nos setores públicos
voltados ao atendimento e ao acolhimento desses indivíduos, submetendo-os a
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uma notória subcidadania(Destaques nossos).

A partir do exemplo em tela, na seção do desenvolvimento do gênero Redação do
Enem, pode-se reconhecer, numa relação de alteridade, o diálogo do escrevente com o(s)
seu(s) destinatário(s) em voga. Ao citar, por exemplo, “em primeiro lugar”, E1 se situa no
tempo e no espaço em relação ao diálogo com a banca examinadora para iniciar sua
argumentação, configurando indícios do cronotopo do endereçamento. Na sentença
seguinte, quando diz “da sociedade brasileira”, assumindo uma posição exotópica, é de se
pressupor que o escrevente tenha a intenção de mostrar à banca, mediante suas escolhas
baseadas no diálogo com esse destinatário, que a falta de informação compete à sociedade
brasileira, o que nos leva a pensar – ou levaria a banca a pensar –, que, nesse caso, o
escrevente não se encontra numa relação de alienação em relação às atualidades, e sim a
sociedade brasileira, atendendo também a um dos critérios de avaliação da redação: a
Competência III, qual seja: “selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações,
fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista”.
Quando faz uso do operador argumentativo “de fato”, há a intenção de reafirmar a
necessidade de se compreender o avanço da tecnologia; no entanto, com o conectivo de
valor adversativo “mas”, E1, refletindo sua criticidade e, por consequência, tentando
construir uma imagem crítica inerente a ele, opõe-se a uma ideia de democratização acerca
do acesso às informações, pois, em seguida, diz que os cidadãos não se encontram
conscientes a respeito de assuntos pertinentes às temáticas sociais.
Conectivos como “consequentemente” e “nesse viés” são os mais visíveis indícios
dos gestos de linguagem indicativos das réplicas a seus destinatários porque denotam que o
escrevente está atendendo ao que a escola/cursinho preparatório para o Enem indicou: o
uso de conectivos para estabelecer a coesão entre sentenças, parágrafos e ideias, bem como
para promover a progressão temática. Outro gesto de linguagem que desperta curiosidade é
o fato de E1 optar por “o qual” em vez de “que”, por exemplo, em sua redação, o que nos
levaria a depreender que, com base em posições axiológicas/valorações e na excedência de
visão, E1 tece um diálogo com a banca e, ao mesmo tempo, com o professor da Educação
Básica/Cursinho ao (re)lembrar de suas orientações quanto à escrita: “substitua, em
determinados contextos, “que” por “o qual” , a fim de se evitarem repetições 4 e evitar
possíveis ambiguidades.” Ao cabo de sua primeira parte do desenvolvimento, doravante
D1, E1 cita “as diversas possibilidades de manifestação do ser humano”. Com esse gesto
4

Recorrentemente, professores fazem uso desse tipo de orientação.
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de linguagem, E1 dialoga com a banca examinadora refratando a imagem desejada àquela
mediante os conceitos de excedente de visão e cronotopo do endereçamento: um cidadão
livre de preconceitos, já que considera as diversas manifestações do ser humano. Em
outras palavras, o escrevente atendeu à Competência I, cujos critérios são relativos à
modalidade escrita formal da língua, bem como à Competência IV, que trata dos
mecanismos coesivos necessários à elaboração do gênero.
Na mesma direção, partindo de um ponto de vista dialógico da língua(gem), ao
citar “ademais”, E1 demonstra ter domínio de recursos coesivos necessários para a
constituição do texto ao fazer uso de um termo bem menos usual na escrita de préuniversitários tentando, desse modo, se distanciar de outros candidatos que usam “além
disso”. Assim, E1 também dialoga com a banca examinadora ao se situar no tempo e no
espaço tentando construir para essa banca a imagem de universitário que a universidade
deseja, qual seja, a de um estudante com domínio de recursos linguísticos mais elaborados,
o que também configura a atuação do cronotopo do endereçamento na escrita.
Com o fragmento “na exclusão de uma parcela significativa da sociedade”, E1
demonstra à banca que o estigma associado às doenças mentais – tema da redação do
Enem 2020 –, resulta na exclusão de sujeitos cujas doenças mostram-se presentes. Tendo
em vista esse diálogo, E1 também elabora uma imagem crítica e consciente dos efeitos
desses estigmas em relação a si mesmo, o que atende à proposta da redação (Competência
II - “Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de
conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativoargumentativo em prosa”) e, ao mesmo tempo, às expectativas dos seus destinatários, uma
vez que acredita ser essa a imagem de um sujeito com o qual a academia deseja lidar.
Vejamos a parte do desenvolvimento da Redação do escrevente 02 (Enem 2019):
(E2)De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos
os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da
cultura e do lazer. Porém, visto que os cinemas, materialização pública desses
conceitos, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite
socioeconômica, como os "shopping centers", é inquestionável a existência de
uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso.
Essa segregação é identificada na elaboração da tese de "autocidadania",
escrita pelo sociólogo Jessé Souza, que denuncia a situação de vulnerabilidade
social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela
falta de ação do Estado quanto pela indiferença da sociedade em geral. Fica
claro, então, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno
no Brasil (Destaques nossos).
(E2) Como consequência dessa elitização dos espaços públicos, que promove a
exclusão das camadas mais periféricas, é observado um bloqueio intelectual
imposto a essa parte da população. Nesse sentido, assuntos pertinentes ao saber
coletivo, que, por vezes, não são ensinados nas instituições formais de ensino,
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mas são destacados pelos filmes exibidos nos cinemas, não alcançam as mentes
das minorias sociais, fato que impede a obtenção do conhecimento e, por
conseguinte, a plenitude da essência aristotélica. Essa situação relaciona-se
com o conceito de "alienação", descrito pelo alemão Karl Marx, que caracteriza
o estado de insuficiência intelectual vivido pelos trabalhadores da classe
operária no contexto da Revolução Industrial, refletido na camada pobre
brasileira atual. (Destaques nossos)

Em seu desenvolvimento, E2 situa-se de um modo equivalente aos gestos de E1,
visto que também faz uso de um conectivo que o demarca na escrita em relação ao tempo e
ao espaço condizente com o diálogo com a banca examinadora, seu destinatário presumido,
qual seja: “de início.” Ao citar a Constituição Federal, E2 demonstra à banca, assumindo
uma posição exotópica, o uso pertinente do repertório escolhido, uma vez que se contrapõe
ao que é assegurado pela lei maior, tendo em vista que, no seu dizer, o cinema, como meio
de propagação do conhecimento, encontra-se nos espaços “reservados” à elite. Novamente,
ao fazer uso do repertório escolhido, seus gestos de linguagem indiciam que, ao citar o
aposto explicativo “escrita pelo sociólogo Jessé Souza”, estaria demonstrando à banca um
conhecimento mais aprofundado acerca da tese do sociólogo, atendendo às Competências
II e III5 da redação mediante as noções de alteridade, excedência de visão e no constante
diálogo com o(s) seu(s) destinatário(s).
Quando diz “pela indiferença da sociedade em geral”, E2 também revela uma
imagem empática e atenciosa quanto ao tema proposto pela redação, uma vez que,
especialmente com a caracterização da sociedade como indiferente, podemos afirmar que
E2, no seu percurso pela escrita, indica à banca que esta indiferença concerne à sociedade;
não a ele. Tal fato se confirma ao tecer seus pontos de vista com base na argumentação.
Na segunda parte de seu desenvolvimento, a partir do momento em que E2 cita
palavras como “elitização do espaço público” e “exclusão das camadas periféricas”,
constrói uma imagem crítica de si frente a esses fatores historicamente presentes na
sociedade e frente à banca examinadora de sua redação. Nessa direção, quando afirma que
o cinema constitui o saber coletivo, revela não somente o conhecimento de sua parte
quanto à importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta, como
também a pertinência dessa contradição presente entre a elitização dos espaços públicos e
o acesso ao cinema para a construção da argumentação com base no diálogo com o(s)
destinatário(s).
“Compeender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver
o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa” e “Selecionar, relacionar,
organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.”
5
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Novamente, ao citar o aposto explicativo “descrito pelo alemão Karl Marx”, com
esse gesto de linguagem, o escrevente demonstra à banca não só o conhecimento dos
mecanismos linguísticos e gramaticais necessários ao gênero do discurso, como também o
conhecimento de várias áreas para desenvolver o tema. Não há gratuidade nesses gestos de
linguagem do escrevente; ao contrário, é por meio da excedência de visão que o escrevente
se distancia em certa medida de sua própria escrita para indiciar à banca que
conhecimentos escolares, incluindo os linguísticos, construiu ao longo de sua formação.
Ou seja, seus gestos procuram atender, mais especificamente, às Competências I, II e,
conseguintemente, III, uma vez que essas Competências se referem, respectivamente, à
norma culta da língua, ao atendimento à proposta e à seleção de informações para a defesa
do ponto de vista. Gesto semelhante se repete com a sentença “no contexto da Revolução
Industrial”. Ou seja, E2, sem prejuízo semântico, poderia não ter citado essa informação. A
análise evidencia que se caracteriza como mais um vestígio do diálogo do escrevente com
a banca examinadora, pois, mais uma vez, por meio do excedente de visão, garante o uso
pertinente do repertório em sua argumentação.
O escrevente busca, desse modo, criar uma imagem positiva de si para o(s)
destinatário(s) e alcançar um pleno domínio do acredita ser um bom texto, mediante
réplicas a seus possíveis destinatários que, indiretamente, fazem parte desse diálogo.
Retomando Faraco, citado por Rodrigues (2012), o autor é uma posição refratada e
refratante. Assim, o escrevente refrata a si mesmo, cria uma imagem de si e,
concomitantemente, refrata o outro, numa relação de alteridade com o outro, processo
mediado pelo excedente de visão e pelo cronotopo do endereçamento (BORGES, 2017).
Ainda que certos recursos linguísticos estejam ausentes, conforme Bakhtin (2011, p. 327),
“ainda assim o enunciado refletirá, com grande agudeza, a influência do destinatário e da
sua presumida resposta que o locutor seleciona todos os recursos linguísticos de que
necessita”.
Ancorados nessas análises, os resultados indicam que o enunciado reflete o diálogo
do escrevente com o(s) destinatário(s). Para tal, faz uso de estratégias para a constituição
do que acredita ser um bom texto. Essas estratégias indiciam noções de alteridade,
cronotopo do endereçamento e excedente de visão sendo mobilizadas no processo de
escrita da Redação para atender às Competências do Enem e tentar construir a imagem de
universitário que a academia deseja receber. Tais noções fundamentam o percurso do
escrevente no trabalho com a escrita ao procurar construir imagens refratadas tanto em
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relação a si – escrevente pré-universitário – quanto em relação a seus destinatários. A
tomada de decisões reveladoras das escolhas de posições axiológicas determinadas pelo
escrevente, bem como a significância dessas escolhas na constituição da escrita são
indiciadas na materialidade discursiva do texto, o que nos leva a afirmar que, no processo
de escrita da Redação do Enem, o escrevente, em diálogo também com o professor de
Redação na Educação Básica e/ou no Cursinho Preparatório para o Enem, define pontos de
encontro para a banca examinadora, isto é, como ele atende a cada um dos critérios
definidos em cada Competência.
4 Considerações Finais
Neste trabalho, observamos que o escrevente refrata a si como também ao outro
(seus possíveis destinatários) no processo de escrita, desvelando imagens por meio da
alteridade, da exotopia, do cronotopo e da excedência de visão, construindo pontos de
encontro que se configuram o cronotopo do endereçamento. Assim, as relações dialógicas
entre escrevente e destinatário(s) se dão nas réplicas por meio das quais se indiciam
posições axiológicas adotadas pelo escrevente na constituição da escrita tendo em vista
seus possíveis destinatários.
A produtividade da noção de cronotopo do endereçamento está em compreender
que o escrevente busca marcar o diálogo com seus destinatários procurando antecipar
valorações que esses possam fazer acerca de sua escrita num processo de refração de si e
do outro. Pensar essas noções no contexto de cursos de formação de professores para o
ensino de escrita pode contribuir em grande medida para a reflexão da não gratuidade do
que o escrevente faz na escrita, mesmo quando parece que ele está seguindo um modelo,
uma dica, um macete.
Como principais resultados deste trabalho, destacamos a importância de o professor
de ensino de escrita compreender as noções de alteridade, exotopia, excedente de visão,
cronotopo e cronotopo do endereçamento para entender como e por que o escrevente
observa ou não o modelo de texto dado ou ainda por que o escrevente mobiliza
determinadas estratégias no texto. No ensino da escrita da Redação do Enem, por exemplo,
o professor da Educação Básica/Cursinho poderia valer-se dessas noções para analisar
redações bem avaliadas mostrando como essas estratégias foram usadas pelos préuniversitários no diálogo com o(s) seu(s) possível(eis) destinatário(s).
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Resumo: As atividades realizadas durante o Programa de Residência Pedagógica (PRP)
são de extrema importância para o desenvolvimento acadêmico e profissional do futuro
docente, permitindo que ele tenha um contato prévio e estimulador com a sala de aula,
adquirindo experiências decisivas e complementares à sua formação. O presente trabalho
trata-se de um relato de experiência, onde se descreve sobre as importantes atividades
realizadas por mim, enquanto residente na área de Biologia em quatro turmas do 2º ano do
Ensino Médio, do IFNMG- Campus Salinas, em Salinas, Minas Gerais, Brasil. Devido o
isolamento social em razão da pandemia pela Covid-19, a residência ocorreu de forma
remota, no formato de Atividades Não Presenciais (ANP’s), por meio de atividades
assíncronas e aulas síncronas. Utilizou-se plataformas digitais como o Classroom, Google
Meet e o YouTube, e foram trabalhados conteúdos relacionados às áreas de microbiologia e
de botânica. Apesar de ter ocorrido no formato à distância, o programa ainda é um grande
contribuinte no crescimento cognitivo, prático e pessoal dos jovens residentes, sendo um
valioso suporte empírico.
Palavras-chave: Residência Pedagógica. atividades não presenciais. Biologia. formação
acadêmica.
1. Introdução
O Programa de Residência Pedagógica (PRP) foi implementado pela Capes
visando atender aos objetivos da Política Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica do Ministério da Educação, fomentando projetos inovadores, que
estimulem a articulação entre teoria e prática nos cursos de licenciatura, conduzidos em
parceria com as redes públicas de educação básica (SILVA, et al., 2020).
Residência Pedagógica (RP) é uma grande oportunidade que discentes têm de ter
um contato prévio com a sala de aula, com alunos e com a rotina de um docente, sendo
uma experiência de grande valor no processo empírico e evolutivo desses futuros
professores. Por meio desse processo, o discente tem a oportunidade de presenciar
situações, posturas, decisões, didáticas e metodologias, podendo assim optar por não seguilas, segui-las ou aprimorá-las futuramente.

É de extrema necessidade que os cursos de formação inicial possam proporcionar
aos estudantes emergir em situações semelhantes a sua área de atuação profissional, que
sejam capazes de contribuir para uma formação de uma profissional que reflita sobre a
construção de sua identidade, tendo em vista a pouca valorização dos cursos de
licenciaturas (BARRETO, 2015).
Infelizmente, devido à pandemia relacionada à Covid-19, identificada no final do
ano de 2019, os discentes contemplados pelo programa não puderam no período de 2020 e
2021 estarem fisicamente presentes dentro das salas de aula.
De acordo o Ministério da Saúde (2021) “a COVID-19 é uma doença causada pelo
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de
infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de
Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos
ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados
requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório”.
Em razão do rápido processo de infecção e transmissão da doença, o isolamento
social foi uma das medidas adotadas para minimizar esse quadro. Assim, por meio da
Portaria Reitor n° 118/2020 as atividades letivas, bem como os calendários do ano letivo,
foram suspensos.
O Ministério da Educação, em 18 de setembro de 2020, através do regulamento de
implementação das atividades pedagógicas não presenciais (ANP) em cursos presenciais,
técnicos e de graduação do IFNMG, em função da situação de excepcionalidade da
pandemia da COVID – 19, autorizou os campi do IFNMG a retomar as atividades letivas,
suspensas pela Portaria Reitor nº118/2020, de forma remota para fins de cumprimento da
carga horária mínima anual.
Diante dessa situação, as atividades de regência foram realizadas de forma remota,
por meio da implementação das Atividades Não Presenciais (ANP’s) via Classroom e
Google Meet. As atividades realizadas envolveram auxílio, montagem de avaliações,
assistências aos alunos como sanção de dúvidas, reuniões e acompanhamento de aulas
síncronas de forma virtual.
2. Metodologia

Esse trabalho buscou descrever as atividades de regência, de forma qualitativa, que
foram desenvolvidas por mim durante o primeiro trimestre do programa, apontando a
importância dessas em minha formação profissional. A bibliografia base foram artigos,
teses, livros, documentos legislativos e escolares, que abordavam sobre o presente tema.
Realizei a Residência Pedagógica (RP) na área de Biologia, no Instituto Federal do
Norte de Minas Gerais – IFNMG Campus Salinas, tendo como preceptora a professora
Sileimar Maria Lelis e fazendo o acompanhamento, de forma remota no formato de
ANP’s, de quatro turmas do 2° ano do Ensino Médio.
3. Resultados e Discussão
As atividades desenvolvidas durante a RP são de extrema importância para a
preparação profissional do futuro docente, onde é possível que ele se desenvolva como
discente, entendendo e vivenciando a realidade, de forma prática, da educação pública
brasileira. Desse modo ele adquire uma melhor capacitação para exercer a profissão,
articulando a teoria com a prática.
No dia 23 de outubro de 2020 ocorreu um evento de acolhida aos novos bolsistas da
RP e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), cuja discussão
foi sobre “Pibid e RP em tempos de pandemia”. A transmissão ocorreu ao vivo pelo canal
do Instituto Federal na plataforma YouTube e contou com a participação dos professores
mestres Nilson de Souza Cardoso (Universidade Estadual do Ceará - UECE) e Ricardo
Magalhães Dias Cardozo (pró-reitor de Ensino do IFNMG).
Durante todo esse período ocorreram reuniões, análise e discussões, entre os
residentes, sobre documentos da instituição, como PPC’s dos cursos técnicos integrados ao
Ensino Médio, Regulamentos e Diretrizes das ANP’s e Código de conduta. O objetivo era
que os residentes aprendessem sobre a instituição de ensino na qual eles cumpririam a
residência, visando comparar a realidade teórica com a realidade prática do IFNMGCampus-Salinas.
É inquestionável a importância da residência para o currículo de formação docente
inicial, afinal ela possibilita o diálogo entre a teoria e a prática, porém essa articulação
possui estreita relação com a forma de compreender a dimensão formadora do
componente, que não se deu por acaso, mas a partir das inquietações de quem pratica,
pensa e teoriza a educação, demandando diretrizes e regulamentações (SILVA; GASPAR,
2018).

A partir do dia 09 de novembro de 2020 os residentes iniciaram o acompanhamento
da disciplina de biologia, em duas turmas de 2º ano do Ensino Médio do curso técnico em
Agroindústria do IFNMG- Campus Salinas, e a partir do 2º módulo, que iniciou no dia 21
de janeiro de 2021, fizemos o acompanhamento também de duas turmas do 2º ano do curso
técnico em Agropecuária. Nós, residentes, para que tivéssemos um amplo acesso, fomos
inseridos como docentes nas salas de aulas do Google Classroom, para que realizássemos o
acompanhamento efetivo das turmas.
A disciplina foi ministrada através das ANP’s, organizada em módulos, com auxílio
de plataformas digitais como o Google Classroom e Google Meet. A carga horária
ministrada pelo professor foi de 25 horas distribuídas em atividades assíncronas, como
preparação de material didático e assistência aos alunos, e aulas síncronas.
Nas duas turmas da Agroindústria foram trabalhados os mesmo conteúdos no 1° e
2° módulos, que incluíam conteúdos relacionados à microbiologia: sistemática e
classificação biológica, vírus e procariontes, protozoários, algas e fungos, bactérias; e a
botânica: surgimento e evolução das grandes divisões vegetais, os grandes grupos vegetais,
ciclos reprodutivos e angiospermas. Enquanto nas turmas da Agropecuária trabalharam-se
somente os conteúdos de microbiologia.
Ribeiro, et al. (2020) diz: ”sabe-se que o Ensino de Botânica, muitas vezes, é
abordado de forma descontextualizada com a realidade dos alunos, pois as aulas são
excessivamente teóricas e descritivas, interferindo no processo de aprendizagem e
estímulo desses. Assim, faz-se necessário utilizar estratégias capazes de dinamizar essas
dificuldades relacionadas com o ensino dos vegetais”.
Dessa forma, as aulas de botânicas contaram com materiais didáticos relacionados à
área, como partes vegetais de plantas para exemplificação do conteúdo, além disso, os
alunos também fizeram coleta desses materiais e os apresentaram durante as aulas
síncronas, procedimento que facilitou o entendimento e compreensão sobre o assunto
tratado.
Todas as turmas tinham dois encontros síncronos semanais. Esses momentos eram
reservados para que a professora e os alunos dialogassem sobre os conteúdos
disponibilizados na sala de aula e questões do ENEM relacionadas à matéria. Nesses
momentos tive a oportunidade de fazer uma análise de todos os sujeitos da sala de aula,
observando e refletindo sobre o comportamento desses, assim como das metodologias de
ensino aplicadas.

Durante os módulos ocorreram fóruns interativos, propostos pela professora
juntamente com os residentes. Eles envolviam assuntos relacionados à matéria de
microbiologia, botânica e contextos atuais, como a pandemia relacionada à Covid-19.
De acordo Pinto et al. (2021) o conhecimento do mundo microbiológico é de
grande importância, pois está intimamente relacionado à higiene pessoal e à saúde,
assim

como também

auxilia

no entendimento

de

importantes aspectos do meio

ambiente, requerendo uma posição de destaque no ensino de forma geral. Além disso,
esse tipo de conhecimento é de extrema relevância perante o momento de pandemia que
vive a sociedade.
Durante os módulos além do acompanhamento dos momentos síncronos com as
quatro turmas, nós residentes, pesquisamos e elaboramos materiais didáticos como listas de
exercícios, os quais eram utilizados como parte das atividades avaliativas do professor.
Participamos de um projeto de intervenção do processo de ensino-aprendizagem,
realizando feedbacks aos alunos nas atividades assíncronas como, por exemplo, nos fóruns
interativos e listas de exercícios e orientando-os quanto à realização das atividades.
A PRP assemelha-se a um estágio supervisionado e, assim como ele, proporciona
ao discente o domínio de instrumentos teóricos e práticos, através das atividades
desenvolvidas no processo, os quais são imprescindíveis à execução de suas funções e visa
beneficiar a experiência, promovendo um grande desenvolvimento no campo profissional
(SCALABRIN; MOLINARI, 2013).
4. Considerações Finais
Durante as aulas, os residentes têm a oportunidade de observar de forma ampla
todos os sujeitos incluídos nesse ambiente, percebendo o comportamento dos alunos
perante diferentes posturas do professor e qual metodologia didática melhor se enquadra
em determinada turma, afinal as turmas possuem públicos diferentes.
Uma prática que funciona com uma sala pode não funcionar com a outra e assim
sucessivamente. Diante dessa situação, acabamos adquirindo uma experiência primordial
em nossa formação para resolver questões futuras paralelas a essa, tendo consciência que é
sempre necessário ser flexível e muito criativo, com o intuito de ensinar diferentes
turmas/alunos da melhor maneira.
Durante o processo do programa o acadêmico tem diversas chances de analisar,
previamente, posturas em sala de aula, sendo uma experiência necessária para que ele se

desenvolva, se recrie e se encontre como professor. Muitas metodologias que presenciei a
aplicação e percebi que chamou a atenção dos alunos, os fazendo prestar atenção e que
auxiliou na aquisição e assimilação do conhecimento por parte deles, irei adotar.
As atividades de residência desenvolvidas auxiliaram muito, até o momento, em
minha formação. Atualmente sou mais confiante diante meus alunos sobre minhas
escolhas, sei como devo me comportar perante várias situações cotidianas de uma sala de
aula, quando tenho que ser rígida, amiga, conselheira e professora.
Isso, obviamente, não significa que estarei preparada para tudo que pode acontecer
durante minha carreira profissional de educadora. Muitas situações inusitadas podem
ocorrer, mas tenho a consciência, adquirida através dessas várias experiências prévias, que
devo tentar manter a calma, pensar e repensar, na tentativa de encontrar a melhor solução.
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Resumo:
O presente texto tem como pressuposto analisar as contribuições educacionais e
tecnológicas do ensino híbrido como pilares estruturantes do ensino-aprendizagem em
tempos de pandemia. Desse modo, tem o objetivo trazer uma reflexão acerca da
importância do ensino híbrido, demonstrando assim, as perspectivas e os aspectos
contribuintes educacionais quanto essa nova modalidade durante a pandemia mundial, ao
qual estão atreladas as tecnologias virtuais. A metodologia do presente estudo tem escopo
basilar uma revisão bibliográfica visando compreender a perspectiva do professor e do
aluno, bem como a respeito do ensino híbrido no contexto da pandemia. Acerca dos
resultados e discussões, entende-se que com a introdução das tecnologias e as
transformações sociais na era virtual, a era da cibercultura desencadeou-se a necessidade
de uma atualização ao método de ensino, descontruindo o antigo modelo tradicional,
promovendo espaço e proporcionando novos métodos de adaptação às rotinas dos alunos.
Por fim, o ensino híbrido busca unificar o ensino tradicional presencial e o ensino on-line,
com o objetivo de melhorar o aprendizado e o conhecimento, expandindo o
desenvolvimento do aluno frente aos novos recursos tecnológicos virtuais, empoderandoos a se tornarem protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino Híbrido. Ensino-aprendizagem. Pandemia.

1 Introdução
Em busca de um foco na demanda dos novos tempos, há uma necessidade de se
aderir a novos métodos de aprender e ensinar no século XXI, de se fazer o uso de
diferentes recursos tecnológicos para se alcançar as aprendizagens em outros espaços não
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escolares. O ato de ensinar e aprender no mundo contemporâneo são elementos
motivadores entre os docentes e discentes cotidianamente, pois neste período pandêmico é
fundamental a busca por novos conhecimentos, usando múltiplas linguagens tecnológicas.
A educação, na sociedade tecnológica da informação, tem vivenciado momentos
expansivos devido à evolução das novas tecnologias e dos métodos pedagógicos utilizados
pelas escolas com o uso de atividades de forma virtual, na intencionalidade de buscar
resultados positivos durante a pandemia.
O ensino híbrido tem como premissa inovar o método de ensino tradicional,
garantindo que o aluno possa obter mediações nas aprendizagens adaptadas as ferramentas
tecnológicas, por meio das aulas presenciais e on-line, síncronas e assíncronas
complementadas pelas aulas presenciais. Aulas síncronas acontecem de maneira interativa
com a mediação do professor, e as aulas assíncronas são as propostas feitas por meio de
conteúdos disponibilizados nas mídias virtuais para correção, avaliação e feedback, somada
as aulas presenciais compõe o ensino híbrido.
A multimodalidade dos professores contribui significativamente no aprimoramento
da oralidade e escrita dos alunos, com o intuito de estimular as práticas interativas virtuais,
buscando elementos que facilitam as práticas docentes e ampliam as capacidades
linguísticas dos alunos. Com isso, se destacam-se a utilização das ferramentas
tecnológicas, que contribuem notoriamente nas práticas interacionistas, mantendo as
relações satisfatórias a partir da inserção da multimodalidade, o que representa uma ligação
essencial, que tem por premissa várias características interligadas.
O presente estudo tem o objetivo trazer uma reflexão acerca da importância do
ensino híbrido, demonstrando assim, as perspectivas e os aspectos contribuintes
educacionais quanto essa nova modalidade durante a pandemia mundial, ao qual estão
atreladas as tecnologias virtuais.
Nesta pesquisa buscar-se-á focar a seguinte questão: identificar as principais
tecnologias de informação e comunicação utilizada pelos alunos e professores no ambiente
virtual e em outros espaços sociais, gerando informações úteis para tomada de decisões
para o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem sob a luz de diferentes
teóricos.
Dessa forma o ensino hibrido e a multimodalidade em tempos de pandemia tem
como pressuposto verificar as contribuições educacionais e tecnológicas, afim de realizar
uma discussão sobre as reinvenções do professor enquanto educador e mediador das
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aprendizagens.
Diante de tal importância desta pesquisa, vê-se necessário no presente momento a
aderência dos avanços tecnológicos na educação, com toda comunidade escolar, o que
significa, principalmente para o professor investir em si próprio, na sua formação e na
ampliação de suas capacidades profissionais, e possibilitar aos seus alunos o acesso à
informação e ao conhecimento, permitindo que ele próprio seja o agente transformador de
suas aprendizagens com mais autonomia.

2 Metodologia
A metodologia do presente estudo tem por base as teorias de Gil (2010),
comtemplando uma revisão bibliográfica em artigos científicos e livros que abordam a
temática, visando compreender as perspectivas dos professores e dos alunos, bem como
acentuar as transformações sociais e tecnológicas do ensino hibrido do contexto da
pandemia.

3 Resultados e Discussão
É de suma importância observar que nesse momento de pandemia do COVID-19,
o ensino híbrido já está sendo considerado como uma proposta para o processo de ensino e
aprendizagem no século XXI unindo as melhores práticas das modalidades presencial e
Educação a Distância (EaD), de acordo com os pilares estruturantes do ensinoaprendizagem na contemporaneidade.
Desse modo, o ensino híbrido contempla as aprendizagens dos alunos nos mais
diferentes espaços sociais, dentro e fora da sala de aula convencional por causa do
isolamento social seguindo as orientações e os protocolos da Organização Mundial de
Saúde (OMS). Devido ao isolamento social, as tecnologias estão sendo uma alternativa de
mediação de conhecimentos, e com isso, é fundamental que os docentes e discentes
utilizem as mídias virtuais como pilares estruturantes no ensino hibrido.
Kenski (2003) afirma que:
O ensino mediado pelas tecnologias digitais redimensiona os papéis de todos os
envolvidos no processo educacional. Novos procedimentos pedagógicos são
exigidos. Em um mundo que muda rapidamente, professores procuram auxiliar
seus alunos a analisar situações complexas e inesperadas; a desenvolver a
criatividade; a utilizar outros tipos de “racionalidade”: a imaginação criadora, a
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sensibilidade tátil, visual e auditiva, entre outras. O respeito às diferenças e o
sentido de responsabilidade são outros aspectos que os professores procuram
trabalhar com seus alunos – cidadãos do país e do mundo é uma necessidade
advinda com as parcerias nos projetos educacionais em rede (KENSKI, 2003, p.
8).

Com a inserção das novas tecnologias, houve a possibilidade para os professores se
reinventarem criando novas formas de comunicação, trabalhando com ferramentas virtuais
em um universo diferente e colaborativo, ensinando os alunos em um modelo de união
entre sabedoria e prática (Miranda; Machaon, 2010), o que corrobora com a teoria de
Leeuwen (2011) que aborda a multimodalidade como uma forma explicar a reação das
pessoas aos diferentes sentidos, envolvendo a percepção sensorial, motora e cognitiva d
maneira concomitante.
O termo “multimodalidade” passou a ser adotado em diversas pesquisas devido à
pandemia mundial, especialmente no que se refere à sua aplicação de ferramentas
educacionais e metodologias ativas, que propicia diversos recursos de construção de novos
sentidos, conforme abordado por Leeuwen (2011).
Rojo (2015) sinalizava sobre a necessidade de adaptação dos professores as novas
demandas tecnológicas, o que corrobora com essa nova demanda social e educacional,
vivida durante a pandemia, ressaltando em seus estudos e pressupondo novas práticas
docentes, voltadas para a pluralidade midiática, com foco na diversidade de linguagens que
possibilitam leituras não lineares, o fazer pedagógico precisa levar em consideração o
caráter multimodal dos textos e a variedade de sua significação.
Os professores a cada dia se reinventam, trazendo sempre novidades em suas aulas,
buscando inovar seus métodos de ensino com propostas diferentes, novas linguagens, com
informações, experiências, ideias interativas e sentimentos em diferentes contextos. Para
exemplificar estes progressos, há inovações com músicas, exercícios dinâmicos, utilizando
praticas cotidianas, novas ferramentas tecnológicas interativas, informações atuais, mapas
conceituais construídos durante a problematização e sistematização dos conteúdos.
Com as novas adaptações tecnológicas, a utilização do ensino hibrido tem sido de
suma importância, visto que tem como finalidade correlacionar o ensino presencial com o
ensino on-line. Sendo assim, entende-se que há criatividade e inovação nas práticas
docentes, com a finalidade de buscar meios e estratégicas surpreendentes a todos que
querem aprender e ensinar.
Leeweun (2001) analisa essas mudanças:
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Todas essas mudanças vêm levando as escolas e os professores a começar a
experimentar mudanças, primeiramente, no intuito de tornar as aulas mais
atraentes aos alunos, e também de criar ambientes condizentes e coerentes com o
mundo que vivemos hoje, um mundo de palavras, imagens e sons: um mundo
multimodal. O objetivo é prover o aluno de instrumentos que possam ajudá-lo a
desenvolver estratégias para ler (entender) textos e recursos multimodais e
produzi-los. Essas iniciativas por parte de professores e escolas estão ocorrendo,
mesmo que muitas vezes elas sejam isoladas ou sem base em conhecimento
multimodal sistematizado (LEEWEUN, 2001, p. 16).

Considera-se que por mais que as mídias digitais e conteúdo sejam relevantes,
percebe-se que é a metodologia utilizada que faz a diferença em todo processo de ensino
interativo. Nesse novo contexto de modelo de educação, os professores/tutores, enquanto
mediadores da relação aluno/conhecimento precisam ser capacitados para os novos modos
facilitadores de uma aprendizagem efetiva, sistematizando conceitos e elaborando formas
pedagógicas envolvendo as características do ensino híbrido.
Com a introdução das tecnologias e as transformações sociais na era virtual, a era
da cibercultura desencadeou-se a necessidade de uma atualização ao método de ensino,
descontruindo o antigo modelo tradicional, promovendo espaço e proporcionando novos
métodos de adaptação às rotinas dos alunos, atrelados as tecnologias, na nova era virtual.
Devido aos diversos avanços positivos é importante tornar os ambientes virtuais de
aprendizagens mais próximos dos alunos, fazendo com que a sociabilidade aconteça entre
todos os seus usuários, aprimorando seu potencial como ferramenta comunicacional e,
portanto, contribuindo para a construção dialógica do conhecimento.
Lévy (1999), há mais de duas décadas já afirmava que:
A grande questão da cibercultura, tanto no plano de redução dos custos como no
do acesso à educação, não é tanto a passagem do “presencial” à “distância”, nem
do escrito e do oral tradicionais à “multimídia”. É a transição de uma educação e
uma formação estritamente institucionalizadas (a escola, a universidade) para
uma situação de troca generalizada de saberes, o ensino da sociedade por ela
mesma, de reconhecimento autogerenciado, móvel e contextual das
competências (LEVY, 1999, p. 172).

O ensino híbrido tem sido primordial durante o momento pandêmico, visto como
uma medida emergencial e educativa, integrando alunos e professores aos novos métodos
tecnológicos, como um canal facilitador do ensino-aprendizagem. Mediante o presente
estudo, é notório que o principal legado que a pandemia do COVID-19 deixará para o setor
educacional é a estrutura no formato de ensino híbrido, a qual emerge com ela uma nova
geração de aprendizes que buscam inovar e flexibilizar as aprendizagens nesse cenário
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pandêmico que está afetando o mundo todo e mudando seus comportamentos.
Etimologicamente híbrido significa mesclado. A educação sempre foi misturada,
híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos.
Desta forma o ensino híbrido pressupõe a combinação entre estudos no espaço físico das
unidades de ensino e fora dele, uma junção dos modelos presencial e a distância, utilizando
como ferramenta fundamental e indispensável as mídias virtuais. O ensino híbrido é
definido por (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015) como:
(…) um programa de educação formal no qual um aluno aprende por meio do
ensino on-line, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o
lugar, o modo e/ou o ritmo do estudo, e por meio do ensino presencial, na escola
(...) esse método misto pressupõe incorporar parte da flexibilidade e da
possibilidade de comunicação através de dispositivos tecnológicos com acesso à
internet, para viabilizar o processo de aprendizagem que ocorre independente do
encontro presencial no espaço físico (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI,
2015, p. 52).

Desse modo, ressalta observar a importância desse modelo de ensino híbrido e a
necessidade das adaptações, visto como novas formas de aprendizagem, ao qual buscam
proporcionar uma maior facilidade ao aluno, de forma que adquira conhecimento por meio
do ensino presencial e do ensino on-line.
Sendo assim, “o ensino híbrido segue uma tendência de mudança que ocorreu em
praticamente todos os serviços e processos de produção de bens que incorporaram os
recursos das tecnologias digitais” (BACICH et al., 2015, p. 22). Nesse entendimento, o
ensino híbrido tem como objetivo a utilização de tecnologias a favor do ensino, como
forma de personalizar aprendizagem e garantir a efetivação do conhecimento aos alunos.
Corroborando com as ideias do autor supracitado, Machado (2017) elucida que:
Mais do que uma combinação de modalidades, a utilização da aprendizagem online dentro ou fora da sala de aula, controle do tempo, o ritmo de aprendizagem
pelo estudante de forma supervisionada, a integração das modalidades presencial
e on-line devem estar presentes para o aprendizado ser considerado híbrido
(MACHADO, et al., 2017, p. 11).

O ensino híbrido pode ser entendido como a junção do ensino presencial e ensino
on-line, mediado por tecnologias digitais, mas também considera outras misturas de
diferentes espaços de aprendizagem, linguagens e sujeitos.
Valente (2015) destaca que no ensino híbrido o aluno adquire mais autonomia e
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responsabilidade devendo assumir uma postura mais participativa e de protagonista,
desenvolvendo projetos, resolvendo problemas, criando oportunidades para a construção
de seu próprio conhecimento. Assim, o docente tem a função de mediador, de consultor do
estudante que busca aprender.
Christensen et al. (2013) corroboram dizendo:
O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno aprende,
pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de
controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do estudo, e pelo
menos em parte em uma localidade física supervisionada, fora de sua residência
(CHRISTENSEN, HORN & STAKER, 2013, p. 7).

Vale destacar ainda que alunos diferentes demandam estilos de aprendizagens
distintas, e assim, com o ensino híbrido há uma maior autonomia dos estudantes seguindo
seu próprio tempo e ritmo de estudo, podendo rever os conteúdos quantas vezes forem
necessários, afim de que identifiquem dúvidas a serem sanadas dentro das salas de aulas
presenciais, dando maior importância aos conteúdos que demonstre um maior grau de
dificuldade, rompendo assim, com as barreiras temporais e pressões externas.
Neste sentido, a pandemia do COVID-19 proporciona um cenário favorável à
adoção da metodologia híbrida porque os alunos possuem esse recurso para fazer
atividades on-line, garantindo a universalidade, evitando as aglomerações e mudando as
formas de aprender e ensinar. Bacich e Moran (2015) enfatizam:
Falar em educação híbrida significa partir do pressuposto de que não uma única
forma de aprender e, por consequência, não há uma única forma de ensinar.
Existem diferentes maneiras de aprender e ensinar. O trabalho colaborativo pode
estar aliado ao uso das tecnologias digitais e propiciar momentos de
aprendizagem e troca que ultrapassam as barreiras da sala de aula. Aprender com
os pares torna-se ainda mais significativo quando há um objetivo comum a ser
alcançado pelo grupo (BACICH; MORAN, 2015, p. 45).

Dessa forma, compreende-se que o Ensino Híbrido busca incentivar o aluno, por
meio da mediação por parte do professor, obstruindo barreiras do ensino e abrindo
caminhos para a formação do conhecimento do aluno, e a superação de etapas em prol da
aprendizagem significativa.
Santiago e Santos (2014) afirmam que professores utilizam as ferramentas digitais,
já que as mesmas contribuem para o trabalho docente facilitando o entendimento, tornando
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mais fácil compartilhar as atividades com os alunos de maneira colaborativa atendendo as
demandas das tarefas e das aulas propostas. Analisando o contexto, percebe-se que as
interfaces digitais disponíveis hoje se destacam devido à aproximação dos alunos com o
mundo digital, de forma que a tecnologia da informação permite aprimorar cada vez mais
os conhecimentos.
Por fim, evidencia-se que os recursos didáticos tecnológicos, são ferramentas
norteadoras que possibilitam interações entre professores e alunos, havendo assim uma
minimização dos impactos gerados pelo COVID-19 dando continuidade aos estudos de
maneira segura e distante da contaminação do vírus.

4 Considerações Finais
Os autores supracitados na literatura acima corroboram com os tempos pandêmicos
nas novas formas metodológicas do processo de ensino-aprendizagem no ambiente
informal adotando o ensino híbrido, que provavelmente veio para ficar. Os encontros
síncronos se perpetuarão nas reuniões pedagógicas não necessitando mais de
deslocamentos, trazendo a flexibilização dos horários dos participantes. Já as atividades
assíncronas potencializam a leitura e escrita ampliando as aprendizagens.
Os objetivos propostos deste trabalho foram alcançados, pois, apresentou-se e
discutiu-se a multimodalidade para o aumento de produtividade do ensino híbrido com o
uso de algumas ferramentas antes não experienciadas pelos alunos e professores.
Entende-se que o ensino híbrido é visto como um ambiente de trocas sociais,
promovendo um maior envolvimento dos alunos, por meio de atividades que exigem a
colaboração, cooperação, desenvolvimento de trabalho em equipe e do senso crítico, a
argumentação, a criatividade, dentre diversas habilidades ao qual tem como foco a melhor
forma de aprendizagem e de desenvolvimento do estudante, seja na educação ou na
participação da vida social.
Nesse momento pandêmico para que o aprendizado aconteça é necessário que haja
uma correlação entre o ensino e tecnologia, de forma que o saber da escuta em sua
totalidade aconteça de maneira potencializada entre professores e alunos, e que o saber da
fala tem as suas regras de comportamento ampliadas durante as aulas.
Sendo assim, a hibridismo, ou seja, a mistura impacta na ação do ensino do
professor e na ação da aprendizagem dos alunos de maneira mais efetiva. Em virtude do
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que foi mencionado acima percebe-se que a consolidação da profissão docente se
concretiza com as habilidades técnicas, práticas e pedagógicas, que são acentuadas pelas
mediações feitas pelo professor concomitantemente com a receptividade dos alunos.
Portanto, diante deste quadro pandêmico o ensino híbrido se tornou uma combustão
digital e tecnológica. Com o distanciamento social, as ferramentas acima supracitadas
foram essenciais para a educação dos alunos, o professor mediador pode transmitir os
conteúdos de forma simultânea favorecendo a troca de conhecimentos em tempos real,
diante as aulas síncronas.
Por fim, o ensino híbrido busca unificar o ensino tradicional presencial e o ensino
on-line, com o objetivo de melhorar o aprendizado e o conhecimento, expandindo o
desenvolvimento do aluno frente aos novos recursos tecnológicos virtuais, empoderandoos a se tornarem protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem.
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Resumo:
Esse trabalho se refere à exposição do plano de trabalho em andamento do projeto de Iniciação
Científica intitulado “Relações Étnicos-Raciais na pré-escola: formação e atuação docente”,
cujos objetivos são identificar no curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal
de Goiás/RC UFCAT em transição, disciplinas que tematizam ou já tematizaram a educação
para as relações étnico raciais em suas ementas e planos de cursos, além de mapear as
Instituições de Educação Infantil (pré-escola), de três municípios do sudeste Goiano (Catalão,
Goiandira e Ouvidor) que implementam em seus currículos as práticas que versam sobre a
história e cultura afro-brasileiras, analisando em suas grades curriculares e seus engajamentos
em geral com a temática.
Nesses primeiros meses de execução do plano de trabalho, no que diz respeito ao curso de
pedagogia da UFCAT pudemos constatar que dentre 41 disciplinas que compõem o Núcleo
Comum e Núcleo Específico Obrigatório, apenas duas disciplinas obrigatórias abordam as
questões étnico raciais em suas ementas e planos de ensino, sendo elas: Seminário de
Integração: Educação, Cultura, Direitos Humanos e Sociedade (Núcleo Comum) e
Fundamentos e Metodologia de História (Núcleo Específico Obrigatório), ademais também
consta no Projeto Político Pedagógico que o curso oferta Núcleos Livres que abordam a
temática étnico-racial. Por meio do levantamento de núcleos livres ofertados pelo curso de
Pedagogia desde o ano de 2016/1 até o de 2020/3 constatamos que apenas 1 disciplina que

abordava a educação para as relações étnicos raciais foi ministrada. A disciplina “Artes, Brincar
e Literatura: Tematizando as Questões Étnico Raciais na Escola” foi ofertada no semestre
referente a 2017/2.
Nesse sentido, percebemos que a oferta de disciplinas obrigatórias que refletem sobre as
relações étnico raciais é defasada, se desencontrando da importância de uma formação
antirracista, capaz de construir uma educação que assegure que as infâncias em suas
diversidades sejam respeitadas e valorizadas, sendo a partir dessa formação que a práxis
pedagógica assume um compromisso ético e político de garantir que as crianças negras tenham
todos os seus direitos garantidos na instituição escolar (DUARTE; OLIVEIRA, 2011 apud DA
SILVA; DIAS, 2018).
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Resumo:
O atual contexto de pandemia é palco de frequente disseminação de fake news e ideias
negacionistas, que prejudicam o combate à doença e representam um grande desafio para a
Educação em Ciências, é nesse espaço que emerge a urgência da qualificação dos futuros
docentes, responsáveis pelo letramento científico da população. Por isso, diante do atual
cenário, as atividades do Estágio Supervisionado em Ensino de Biologia II se desdobraram no
objetivo de divulgação científica fora do âmbito escolar, pela primeira vez de forma online, a
partir da temática “Os desafios da divulgação científica em tempos de negacionismo científico:
o caso da vacina”. A partir dessa necessidade formativa, as atividades que compuseram a
disciplina foram dispostas em três principais vertentes: o negacionismo científico, a percepção
pública sobre as Ciências e a temática significativa “vacina”, que contribuíram, de forma
conjunta, para a reflexão acerca da importância da elaboração de ferramentas de divulgação
científica e da atuação do Educador em Ciências para a formação social.
Palavras-chave: Formação de professores. Negacionismo Científico. Divulgação Científica.
Educação em Ciências e Biologia
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1 Introdução
O texto em questão tem como objetivo socializar a experiência formativa vivida no
contexto do curso “Reflexões e Estágio sobre Atuação no Espaço Escolar II’’ da Licenciatura
em Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A intenção foi
problematizar a divulgação científica em face do tempo presente marcado pela produção e
circulação de narrativas negacionistas que aprofundam os desafios que as Ciências enfrentam
perante a sociedade, em especial à Educação em Ciências (Vilela & Selles, 2020). A crise
política e epidemiológica, em vigência no país por conta da pandemia da Covid-19, e o
sucateamento dos Direitos Humanos instituem um cenário no qual é urgente que os espaços de
formação docente assumam o compromisso de qualificar seus futuros profissionais no empenho
de investir no letramento científico de nossa população, na divulgação científica e no combate
às narrativas negacionistas e às fake news, já que a contestação das Ciências se conforma como
uma estratégia política adotada por grupos diversos, que acabam por afetar o controle da
pandemia através da: rejeição ao uso de máscaras e práticas de distanciamento e isolamento
social, o uso de medicamentos para o tratamento da doença sem qualquer comprovação de
eficácia, minimização de sua gravidade, entre outros. A educação e especificamente a educação
científica pode e deve contribuir para mudanças sociais. A sociedade tem o direito de
compreender as questões estruturais e coletivas na qual está imersa, e no cenário atual, a
divulgação científica é uma ferramenta importante.
Nessa linha, o trabalho realizado entre 14 de dezembro de 2020 a 22 de março de 2021
foi estruturado a partir da temática significativa “Os desafios da divulgação científica em
tempos de negacionismo científico: o caso da vacina”. Toda a experiência formativa se deu de
forma totalmente remota, visto que desde 17 de março de 2020 foi instituído o Ensino Remoto
Emergencial. Três frentes de ação organizaram o trabalho desenvolvido durante os cursos. O
primeiro movimento focou em debater especificamente o conceito de negacionismo científico.
Em seguida, problematizamos a percepção pública sobre as Ciências para a partir dessa
discussão asseverar sobre os desafios que envolvem divulgar Ciências na atualidade. Por fim,
a partir da temática significativa “vacina”, articulamos as discussões teóricas protagonizadas à
elaboração de estratégias de divulgação científica, como o uso de redes sociais, a construção de
materiais de divulgação científica e a realização de lives.
Assim sendo, nas seções que seguem essa introdução iremos analisar cada um desses
movimentos formativos realizados nos cursos para finalizar o texto com uma apreciação da
importância dessa vivência para nossa formação profissional e cidadã.
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2 Resultados e Discussão
2.1 O Negacionismo científico em foco
Cada vez mais são produzidas e circulam narrativas negacionistas, que inclusive
comprometem a contenção da Covid-19 e seu combate. Por que tantas pessoas são tão
vulneráveis a tais narrativas? Quais são os propósitos dessas inverdades? Qual é nosso papel
como futuras professoras de ciências diante dessa contestação? Essas foram provocações
cruciais no bojo do trabalho realizado. Para problematizá-las, duas ações se integraram a leitura
e o debate coletivo de textos qualificadores, como "É possível uma Educação em Ciências
crítica em tempos de negacionismo científico?" (Vilela & Selles, 2020) e a organização da live
“Desafios

contemporâneos:

negacionismo

científico

e

educação”

(https://www.youtube.com/watch?v=4_jxdx9mkPs&t=4187s), com professor Dr. Gilberto
Calil. Com base nessas vivências formativas problematizamos as distinções entre o que é
ciência, pseudociência, senso comum e informações mentirosas. Também exploramos
elementos que caracterizam uma tese não científica e os diferentes propósitos que movem
aqueles que produzem e disseminam tais narrativas daqueles que as consomem de forma
sectária ou ingênua. O baixo letramento científico da população, a falta de uma leitura crítica
acerca dos conhecimentos, a circulação volumosa de fake News, levando em consideração que
o acesso ao conhecimento científico é restrito basicamente à escola para a maior parcela dos
brasileiros marginalizados, acabam contribuindo para a vulnerabilidade desse segmento da
população a essa espécie de manipulação. Ao encontro da problemática, os aspectos ideológicos
nos ajudam a entendermos, por exemplo, porque pessoas escolarizadas e até mesmo médicos
reproduzem narrativas negacionistas. Por isso, enfrentar tais discursos envolve compreender os
processos históricos, econômicos, sociais e epistemológicos de produção científica, no quadro
de uma leitura política crítica do mundo social.

2.2 A percepção pública da população sobre as ciências: o caso da vacina
O atual cenário estarrecedor vivenciado traz imensuráveis desafios às Ciências e todas
as instituições que se dedicam a sua socialização, como os espaços não escolares e escolares de
divulgação científica. Diante do avanço do negacionismo científico e da circulação
avassaladora de “pós-verdades”, nos cabe o enfrentamento de difíceis questões: a população
tem interesse pelas ciências? Entende suas epistemologias? O Estado brasileiro garante sua
socialização através de políticas públicas? Com base na leitura e debate coletivo do texto
Percepção pública da C&T no Brasil (2019) foi pontuado que a maior parte da população
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demonstra interesse por temas em ciências, especialmente os que se referem à saúde e ao meio
ambiente. Todavia, esse interesse não se converte em busca ativa sobre conteúdos científicos e
nem na compreensão de como essa cultura opera. Muitos fatores foram problematizados em
torno dessa realidade desconcertante. Aqui sublinhamos o fato de que a maior parte das cidades
não apresentam equipamentos culturais dedicados à divulgação científica e mesmo as cidades
que contam com a presença de centros de ciências e jardins botânicos, por exemplo, estes estão
localizados em áreas nobres do território. A leitura desse texto foi importante para
problematizarmos aspectos que tangem a linguagem científica e os desafios envolvidos na sua
mediação didática, isto é, tornar as ciências inteligíveis ao público comum.
A partir dessas reflexões, nossa turma desenvolveu um questionário online divulgado
publicamente em redes sociais. O questionário foi composto por três sessões. A primeira sessão
traçou o perfil dos participantes com o propósito de investigar uma correlação dos resultados
das respostas. Em uma segunda seção, foram formuladas questões em torno da temática vacina
em geral (fonte de informação, conhecimento sobre sua forma de funcionamento, etc). Na
última sessão, buscou-se explorar aspectos mais específicas sobre as vacinas contra a Covid19, do tipo: frequência de recebimento de informações, a intenção de se vacinar e a percepção
sobre a distribuição dessas. Também se questionou sobre a obrigatoriedade da vacina e
possíveis dúvidas pessoais. Nos limites impostos por essa produção destacamos que a maior
parte dos participantes compreende a importância da vacinação, inclusive no atual cenário de
pandemia, e possui uma visão positiva, de credibilidade das vacinas e das ciências, em geral.
Diante dos resultados, observamos que atingimos um grupo restrito de pessoas. Com isso, não
se pode deixar de ressaltar que esse resultado pode estar diretamente relacionado ao público de
maior alcance da pesquisa, principalmente pessoas de alta escolaridade (56,5% com ensino
superior completo) e renda média familiar mensal (entre 3 e 5 [32,5%] e 5 a 10 salários mínimos
[23%]).
Duas outras atividades importantes em torno da temática vacina foram realizadas pela
turma:(i) A criação da página no facebook “Vacina e negacionismo científico: mais ciências,
mais direitos”. Esta que teve como objetivo a divulgação científica em torno do tema vacina no
cenário de negacionismo científico que enfrentamos. A turma, juntamente com a professora, se
dedicava em postar diariamente sites, vídeos, textos e imagens pertinentes ao assunto, sempre
com informações seguras e acessíveis, além de divulgar as lives também organizadas pela
turma.
(ii) Uma segunda live intitulada “Vacina como política pública: a vitória do SUS”
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(https://www.youtube.com/watch?v=ncsEHTbcNNA&t=1s),

com

a

professora

e

epidemiologista Dra. Ethel Maciel. No conteúdo de sua fala, a pesquisadora fez um panorama
do combate à Covid-19 do Brasil, desde a chegada do vírus ao país, destacando-se a propagação
de desinformações, inverdades e falsos discursos sobre as vacinas, inclusive por meio de
instâncias oficiais do governo federal. Fato que tem resultando nas divergências de atuações e
posicionamentos dos governos e da população como um todo, assim como a contestação da
credibilidade das instituições envolvidas com a produção, regulação e distribuição dos
imunizantes. A difusão dessas concepções atinge diretamente toda a população, influenciando
sobre sua decisão de vacinar a si e a seus familiares, o que se torna extremamente prejudicial e
perigoso, principalmente em um momento pandêmico. Toda essa conjuntura, aliada ao baixo
número de doses de vacinas do país, compromete a cobertura vacinal e permite que o vírus
continue a circular, sofrendo mutações. Para Ethel, a única forma de combater essa situação é
abrindo frentes de diálogo, em que as informações sejam acessíveis e as pessoas possam tirar
suas dúvidas e se esclarecerem plenamente.

2.3 O desenvolvimento de recursos de divulgação científica
Integrado a todas essas frentes de trabalho acima assinaladas e com o objetivo de
articular o debate teórico às práticas relacionadas à divulgação científica, a turma foi convidada
a produzir seus próprios recursos pedagógicos destinados a tratar o tema vacina com o cidadão
comum. Três recursos foram produzidos: Um vídeo sobre os tipos de vacina contra Covid-19,
outro sobre o Sarampo e a vacinação e uma tirinha a respeito do calendário da vacinação
infantil. Nesse exercício enfrentamos os desafios que tangem a prática de mediação
(MARANDINO, 2008). Isto é, transpor os conhecimentos científicos sobre as vacinas em um
texto de divulgação científica inteligível para aqueles que não dominam tal cultura. Esse
movimento envolveu, portanto, sermos desafiados a refletir e modelar os objetivos pedagógicos
e políticos dos recursos, selecionar os conteúdos específicos abordados, considerar aspectos
estéticos dos materiais e interpelar a linguagem a ser empregada. No âmbito dessas
considerações orientaram o trabalho as problemáticas: como garantir a acuidade conceitual e
favorecer a compreensão do público? Como produzir materiais atrativos que garantissem o foco
da audiência? Quais técnicas precisávamos nos apropriar para a execução dos recursos? Esses
são questionamentos extremamente formativos, pois nos provocam a compreender a
complexidade que envolve comunicar ciências tanto em espaços de divulgação científica não
escolares, como também na escola.
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4 Considerações Finais
A experiência formativa vivida no contexto de todas as ações que acabamos de narrar
nos ajudou a problematizar vários aspectos fundamentais para nossa futura prática profissional.
Primeiro nos pôs em confronto com nossas próprias concepções acerca da natureza do
conhecimento científico. Isso é fundamental, visto que no âmbito de uma educação bancária
(FREIRE, 1997), a ênfase recai em buscar fixar no aluno, por exemplo, como o sistema
imunológico funciona, quando qualquer debate sobre as epistemologias científicas passa ao
largo. Isto é, não basta garantir a aquisição de conteúdos para enfrentar as narrativas
negacionistas, é preciso que a população compreenda como se produzem os conhecimentos
científicos. Em seguida, reconhecer que socializar o conhecimento científico para o cidadão
comum é algo complexo e que os espaços de divulgação científica não escolares desenvolvem
formas próprias de abordagem. Ao construir recursos para postar na página do facebook, ao
selecionar conteúdo confiável, ao organizar as lives, ao desenvolver nossos próprios materiais
de divulgação científica percebemos o quanto atuar no letramento científico transcende apenas
o domínio dos conhecimentos científicos. Formação específica, o debate político, o trabalho em
equipe, o conhecimento sobre a percepção das pessoas, o domínio de técnicas, são alguns dos
elementos fundamentais que contribuem na ampliação da percepção pública das ciências. Por
fim, a experiência do curso foi importante para expandir os repertórios de nossa futura docência,
pois essa também contribui para problematizarmos as formas escolares estabilizadas nos
currículos escolares.
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Resumo: Diante da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), as escolas podem assumir
grande contribuição social na promoção da saúde dos estudantes e da comunidade civil.
Entretanto, há tempos, a formação para a educação para a saúde é um desafio que antecede a
pandemia. O objetivo deste trabalho foi verificar como a saúde é abordada na formação inicial
dos cursos de licenciatura em educação física das universidades públicas do estado do Rio de
Janeiro, bem como, as possíveis contribuições desta formação para a atuação na pandemia.
Percebeu-se que as universidades lidam com a temática saúde de modo fragmentado, com um
forte viés biomédico e pouca ênfase à saúde coletiva. Entre todas as disciplinas que compõem
as matrizes curriculares das quatro Universidades analisadas, dezesseis delas, de algum modo,
abordam a saúde coletiva. Entretanto, apenas cinco são obrigatórias. No contexto pandêmico,
que evidenciou a importância da educação para a saúde, aliado aos resultados deste trabalho,
que explicitam uma insuficiência na formação dos professores, especialmente de educação
física, sugerem-se reformas curriculares universitárias que enfatizem a saúde coletiva tal
como a perspectiva biológica prevalente nestes cursos.
Palavras-chave: Educação Física. Pandemia. Educação para a saúde.
1 Introdução
No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, levando em
consideração o rápido aumento do número de casos do novo coronavírus (SARS-CoV-2) em
todo o mundo, decretou o estado pandêmico. Desde então, muitas discussões foram feitas, por
vezes, acríticas, em todas as esferas, sobre a essencialidade de alguns serviços, inclusive a
educação. Priorizando as medidas de segurança e isolamento para evitar a contaminação,
chegou-se à ideia de que, momentaneamente, as escolas deveriam ser fechadas.
O Ensino Remoto Emergencial (ERE) ganhou bastante espaço nesse contexto, uma
vez existente a necessidade das atividades educativas serem mantidas, com qualidade, e dos
estudantes não “perderem” o ano letivo. Por outro lado, também foi necessário considerar se a
população, sobretudo das classes sociais mais baixas, tinha acesso aos equipamentos
fundamentais, como celulares, computadores e tabletes conectados à internet (BEHAR, 2020).
Diante disso, os professores, obrigatoriamente, necessitaram readaptar suas
metodologias de ensino para continuar desenvolvendo as atividades e seus respectivos
1

conteúdos referentes ao processo de escolarização da educação básica brasileira. Alguns
impasses iniciais dificultaram o trabalho docente e discente, como o uso das ferramentas
digitais para o ensino; encontros síncronos; e, conforme mencionado acima, o acesso aos
equipamentos e serviços que possibilitassem a participação nas atividades educativas
(ALVES, 2020; ARRUDA, 2020).
Além disso, entendendo o papel social da educação e o fato da escola ser um lugar
privilegiado para a divulgação de conhecimentos pertinentes à formação dos alunos, e isso
seguir além do currículo tradicional, mas também das especificidades locais e regionais, e de
contemplar, também, temas “transversais”, que transcendem uma disciplina específica, parece
que, diante da pandemia, a temática “saúde” deve – ou deveria – ter ganhado um local de
destaque nas discussões escolares.
Primeiro, porque se entende que, no momento, o ato de informar para a saúde seria
mais emergente, pensando na prevenção e no “salvamento” de vidas do que os conteúdos
curriculares tradicionais – também de grande importância – e, ainda, pelo fato de que muitas
crianças e adolescentes têm a escola/professores como única fonte de informação – e que
possam considerar “confiáveis” no enfrentamento da pandemia.
A saúde, em termos legislativos, está bastante presente nos documentos que norteiam
e direcionam os conteúdos mínimos a serem discutidos na educação básica: Parâmetros
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998); Base Nacional Curricular Comum (BRASIL, 2017);
Temas Contemporâneos Transversais (BRASIL, 2019). Partindo de uma perspectiva macro, é
importante, então, que o tema “saúde” esteja presente na formação inicial dos professores
(cursos de licenciatura), assim como os demais temas considerados essenciais para a formação
cidadã na atualidade.
Nas escolas, percebe-se que o componente curricular que mais se aproxima da saúde –
e que está, também, inserido dentro deste campo – é a Educação Física. Desde a gênese da
área, a saúde sempre esteve muito presente nos cursos de educação física, embora,
majoritariamente, com uma visão limitada deste fenômeno, por exemplo, o considerando
como “ausência de doenças”, ou, “completo bem estar físico, mental e social”. Contudo,
parece ser distante e utópico alcançar esta “complexidade”. Adota-se, então, um conceito mais
ampliado, como a da VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, no ano de
1986:

Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de
alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte,
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emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É,
assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as
quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida (BRASIL, 1986, p. 4).

Este conceito é apropriado, também, nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(BRASIL, 1988), que em sua apresentação faz uma desconstrução sobre a visão limitada que
as pessoas têm da saúde, sobre sua determinação social, e como ela deve ser abordada nas
escolas, uma vez que este é um ambiente propício para a sua promoção (BRASIL, 1998, p.
259).
Em tese, a saúde, sem dúvidas, é um tema de grande relevância na educação básica.
Por outro lado, têm-se algumas inquietações, no que diz respeito à formação de professores,
sobre como este tema é abordado na graduação das licenciaturas. É necessário entender,
ainda, que embora a temática esteja mais vinculada à educação física, não é específica deste
componente curricular, mas de todas as disciplinas escolares.
Mediante ao exposto, o objetivo deste trabalho foi verificar como a saúde é abordada
na formação inicial dos cursos de licenciatura em educação física das Universidades Públicas
do estado do Rio de Janeiro, bem como, quais as possíveis contribuições desta formação para
a atuação dos professores diante da pandemia.

2 Metodologia
Realizou-se uma pesquisa exploratória, uma vez que o tema precisa de maiores
investigações e, desse modo, podem-se levantar algumas hipóteses iniciais (GIL, 2017).
O método utilizado foi o documental, especialmente com a análise dos projetospolíticos-pedagógicos, das matrizes curriculares e das ementas (descrição, conteúdos,
objetivos e referências) que compõem os cursos de licenciatura em educação física das
instituições públicas do Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ); Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ); Universidade Federal Fluminense (UFF). De acordo com Godoy (1995, p.
21), a pesquisada documental “tem um caráter inovador, proporcionando importantes
contribuições no estudo de alguns temas”. Para acesso às ementas, acessou-se os endereços
eletrônicos apresentados no Quadro 1.
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Quadro 1 – Endereços eletrônicos utilizados para leitura das ementas universitárias
Instituição
Endereço eletrônico
UFRJ
www.eefd.ufrj.br/
UERJ
http://www.ementario.uerj.br/cursos/educacao_fisica_licenciatura.html
UFRRJ
http://cursos.ufrrj.br/grad/educacaofisica/ementas-e-programa-analitico/
UFF
https://app.uff.br/iduff/consultaEmenta.uff
Fonte: Autores, 2021.

Inicialmente, foram lidas as ementas de todas as disciplinas que compõem os cursos.
Para análise deste estudo, foram incluídas aquelas que faziam menção à educação para a
saúde. Para análise dos dados, adotou-se a abordagem qualitativa, com a elaboração de
quadros, demonstrando as disciplinas, conteúdos programáticos e suas respectivas
instituições.

3 Resultados e Discussão
Depois de consultados os sítios eletrônicos das instituições e terem sido lidas as
ementas (obrigatórias e eletivas) que compõem as matrizes curriculares, assim como o ano de
vigência dos currículos destas instituições, os resultados foram apresentados no Quadro 2.
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Quadro 2 – Disciplinas e ementas, por universidade, que abordam a educação para a saúde
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (2013)
POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA (obrigatória – 30h): Conceitos e definições de
políticas públicas; introdução à teoria das políticas; políticas e programas de esporte e lazer no Brasil e no
mundo; programas de promoção de atividades física para a saúde: origens, características e estratégias.
EDUCAÇÃO E SAÚDE (eletiva 30 h): Diferentes abordagens da educação e saúde. Educação e saúde
direito a ser conquistado pela população organizada. Participação da escola nesse processo. Noções básicas
dos direitos constitucionais no âmbito da educação e saúde. Análise crítica das causas.
PREVENÇÃO DE DROGAS NAS ESCOLAS (eletiva – 30 horas): Debate da complexa relação entre
Saúde, Educação e Cidadania, particularmente sobre o uso de drogas. A medicalização de educação, o
fracasso escolar, a prevenção e o ensino sobre drogas nas escolas. Articulação entre os planos meta-teóricos,
teóricos e práticos, visando a integrar os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e pedagógicos do tema.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (2007)
TÓPICOS ESPECIAIS RECREAÇÃO E LAZER (eletiva 30 h): Debate de artigos e projetos, da
legislação educacional e dos relatos de experiência sobre o tema transversal saúde desenvolvidos pela
disciplina Educação Física na escola. Produção de materiais para trabalhar com o tema transversal saúde no
ensino fundamental e médio.
EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE (eletiva 60 h): Atividade física no contexto da Política Nacional de
Promoção da Saúde; Papel do educador físico na promoção de saúde no Sistema Único de Saúde, Escolas e
Empresas. Noções básicas de elaboração de projetos relacionados à atividade física e saúde.
EDUCAÇÃO FÍSICA, SAÚDE E SOCIEDADE (eletiva 30 h): [...] Conceitos de saúde e qualidade de
vida; Promoção da Saúde; O Sistema Único de Saúde; Adesão à prática regular de exercícios físicos;
Condições socioeconômicas, atividades físicas e saúde; Cultura, atividades físicas e saúde; Violência,
atividades físicas e saúde; Trabalho, atividades físicas e saúde.
FUNDAMENTOS DO PLANEJAMENTO ESPORTIVO (eletiva 30 h): [...] O esporte como fator de
promoção da saúde e da qualidade de vida. Dissertar sobre a carta de Ottawa.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (2006)
EDUCAÇÃO PARA SAÚDE (obrigatória 30 h): Conceituação de higiene e saúde coletiva. Teoria e
prática de educação em saúde: visão crítica e transformadora. O profissional de educação física como
educador de elementos da equipe de saúde. Identificação e análise dos recursos existentes na saúde e suas
relações educativas. Saúde x doença. Toxicologia e alcoolismo. Educação sexual. Trabalhos e pesquisas
sobre educação para a saúde.
NÚCLEO DE ENSINO IV – QUALIDADE DE VIDA (obrigatória 30 h): Discussão de textos. Elaboração
de propostas de intervenção para a temática da Saúde: promoção e prevenção da Saúde no contexto escolar.
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (2018)
ATIVIDADE FÍSICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE (obrigatória 68 h): introduzir os conceitos de saúde e
promoção de saúde, estudo da epidemiologia da atividade física e suas orientações para prescrição.
PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE (obrigatória 68 h): Os
aspectos biológicos referentes à promoção da saúde e condição física.
A ESCOLA PREPARA PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL (optativa 68 h): O processo de
envelhecimento e as possíveis intervenções através de uma perspectiva biológica, psicológica e social
GÊNERO E SEXUALIDADE NA ESCOLA (optativa 68 h): Conceito de gênero, sexualidade, diversidade,
orientação sexual, direito a saúde, gravidez, e as infecções sexualmente transmissíveis (IST).
EDUCAÇÃO NUTRICIONAL (optativa 60 h): formação de hábitos alimentares, contexto histórico cultural
brasileiro, Promoção da saúde, ações educativas em Nutrição e o direito humano a alimentação adequada.
POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL (optativa 60 h): atuação do professor de educação física nas
escolas, fazendo referência à educação em saúde, bem como as definições de saúde do escolar.
TRABALHO MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE (Optativa – 40 h): as dimensões, reflexões e
conceitos sobre o trabalho multiprofissional em saúde, seus limites e potencialidades.
Fonte: Autores (2021), baseados nos currículos dos cursos investigados.

A educação para a saúde é um dos conteúdos bastante solicitado pelos documentos
orientadores da educação básica no Brasil. Observa-se que desde o ano de 1998, com o
lançamento dos temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais, até mais
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recentemente, com a designação dos novos Temas Contemporâneos Transversais, a saúde
sempre esteve nos objetivos educacionais.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), assim como definido por
Schall e Struchiner (1999), entendem a educação para a saúde enquanto um campo
multidisciplinar, sobretudo às ciências da saúde e à educação, compreendo este fenômeno a
partir de sua determinação social e pelas ciências humanas e sociais. Nesse sentido, a
promoção da saúde não se faz sem a educação, uma vez que, na criação do Sistema Único de
Saúde brasileiro (SUS), através da Lei 8.080 de 1990 (BRASIL, 1990), a educação é
entendida como um dos seus fundamentos.
Por outro lado, nestes documentos, observa-se que, com o tempo, a temática saúde
está ficando mais fragilizada ou reassumindo uma perspectiva estritamente fisiológica.
Complementando os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997, no ano posterior, foi
lançado o documento referente aos temas transversais, em que a saúde tem bastante destaque,
com sua apresentação, contextualização do seu conceito ampliado e com ênfase à
determinação social, ambiental, econômica e política que influencia no estado de saúde de um
indivíduo e/ou população.
Mais recentemente, no ano de 2017, foi publicada a nova Base Nacional Comum
Curricular e seu complemento, em 2019, com os novos temas contemporâneos transversais,
em que a saúde, novamente, foi mencionada. Contudo, diferente do vasto documento de 1998
– e sabendo que os Parâmetros Curriculares Nacionais são orientações, de caráter não
obrigatório – agora, a saúde é apresentada como “saúde: educação alimentar e nutricional”
(BRASIL, 2019, p. 7).
A Base Nacional Comum Curricular apresenta bastantes incoerências quando posta
em análise a partir da teorização curricular. Neira (2018, p. 222), ao analisar a disciplina de
Educação Física, advoga que o documento retrocede aos princípios tecnocráticos e com
ênfase à racionalidade técnica em oposição ao senso crítico. Por isso, conclui que, tratando-se
do debate necessário à atualidade, o documento se apresenta “frágil, incoerente e
inconsistente” (NEIRA, 2018, p. 222).
Parece, portanto, que há um retrocesso no entendimento e estímulo à saúde enquanto
conteúdo inerente à formação integral dos estudantes na educação básica brasileira. Assim,
antes mesmo de discutir os conteúdos universitários de educação para a saúde, é preciso
entender que a formação de professores de educação física – e das demais disciplinas – possui
alguns desafios quanto às incoerências dos documentos oficiais da educação básica brasileira.
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Esses impasses são mais agravados quando se é observado que nas universidades, a
educação para a saúde, nas licenciaturas em Educação Física, também é uma temática
problemática. Isto porque, conforme encontrado nesta investigação, a maioria das disciplinas
é eletiva (livre escolha), cerca de 70%, e tal fato pode resultar em professores formados que
não tiveram contato com as discussões, reflexões e ações práticas sobre metodologias de
ensino da saúde e sua promoção nas escolas. Por conseguinte, parece que a as experiências
adquiridas no período de graduação determinam, pelo menos nos primeiros anos, a atuação
dos professores (GUIMARÃES et al., 2015).
Desse modo, durante a graduação, seja pela disponibilidade de horário ofertado, pela
periodicidade de oferta das disciplinas ou pelo interesse pessoal do graduando, pode ser que o
contato com a temática seja insuficiente para sua formação de professor e promotor da saúde
na educação básica.
Ademais, também é necessário compreender que a educação para a saúde, nas escolas,
não é exclusiva da educação física e, parece que nas demais licenciaturas este tema é muito
pouco ou nada abordado. É comum se observar nos demais cursos de licenciatura, exceto a
biologia, a não menção ao termo saúde nos projetos político-pedagógicos nem nas matrizes
curriculares destes programas.
Nas escolas, ainda, quase sempre a saúde é trabalha na perspectiva da ausência de
doença, pautada em mudanças individuais de responsabilidade única do estudante. Desse
modo, desconsideram-se os fatores sociais, econômicos, culturais, políticos e ambientais
intrínsecos a saúde e de abrangência coletiva. É comum, se tratando de livros didáticos, que o
tema apareça exclusivamente nos livros de ciências no Ensino Fundamental e biologia no
Ensino Médio, mesmo que de modo fragmentado, higiênico e anatômico/fisiológico
(FREITAS; MARTINS, 2008).
Um dos grandes impasses, atualmente, na formação em educação física para a
educação em saúde diz respeito à promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de Educação Física (BRASIL, 2018), publicadas através da Resolução n. 6 de 18 de
dezembro. Embora o documento tenha representado alguns avanços ao atualizar o anterior, de
2004, também é passível de bastantes críticas. Por exemplo, tratando-se da saúde, entende que
estes conhecimentos são exclusivos dos profissionais de educação física extraescolar
(bacharéis) (PALMA, 2020; OLIVEIRA; GOMES, 2020).
Palácio e Takenami (2020) refletem que, no cenário pandêmico, a Saúde Pública tem
grande auxílio das mídias sociais para a divulgação de conhecimentos científicos sobre as
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medidas de proteção e isolamento necessárias ao combate do vírus. Entretanto, ainda é
desafiante o processo de comunicação com os indivíduos que não possuem acesso à internet.
Por outro lado, esses meios também são usados na disseminação de informações duvidosas e
não confiáveis. Os autores afirmam que, neste cenário, a ciência tem travado uma luta contra
o negacionismo.
Parece que, em muitos casos, a educação para a saúde não transcende seus
pressupostos teóricos, não sendo, de fato, materializada (PALÁCIO; TAKENAMI, 2020).
Isto, ainda, porque a ideia de saúde hegemônica é a ausência de doença e focada no indivíduo
em detrimento do coletivo.
As propostas pedagógicas, da educação para a saúde na pandemia, precisam ser
significantes, termo este entendido como o processo pelo qual os estudantes conseguem
aplicar um conhecimento/conteúdo em situações cotidianas de sua vida. Essas ações, portanto,
devem estar ampliadas à família, à comunidade, ao espaço geográfico, às culturas e a política
(PALÁCIO; TAKENAMI, 2020).
Diante da pandemia, Jourdan et al. (2021) advogam que as escolas devem se tornar
mais resilientes para o futuro. Os autores fazem uma análise sobre os desafios para a
promoção da saúde nas escolas e percebem que a saúde aliada à educação de qualidade não
deveria ser um objetivo secundário, mas caminhar dialogando com o rendimento e aprovação
do ano letivo. Por isso, a gestão escolar tem um papel de destaque nesse contexto, ao mesmo
passo que se depara com as demais demandas educacionais excessivas.
Assim dito a formação inicial auxilia os professores e demais atores pedagógicos na
aquisição de habilidades e competências necessárias à incorporação de “práticas equitativas,
inclusivas e promotoras da saúde em suas salas de aulas” (JOURDAN et al., 2021, p. 298). Os
profissionais da saúde também podem contribuir nesse processo, embora devido às restrições
de tempo e recursos, seja um desafio sua inserção nas escolas. Para os autores, quatro
aspectos devem estar em conexão para que as escolas se tornem efetivamente promotoras da
saúde: políticas escolares (currículo, sistema de avaliação e participação da comunidade
extraescolar); práticas (práticas educacionais em saúde coletiva); estrutura e sistemas (gestão
do ambiente escolar, ações para alunos vulneráveis e aumento das relações escola-famíliacomunidade) e; recursos humanos (desenvolvimento profissional e equipe de suporte).
É nesse sentido que os professores de educação física – e não somente eles – devem
enfatizar, nas aulas remotas, em uma linguagem acessível aos estudantes, desde a educação
infantil, a necessidade do cumprimento das medidas profiláticas à contaminação do
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coronavírus, sobretudo as mais básicas, tais como o uso de máscara, necessidade do
distanciamento social, higienização das mãos, importância da vacina e do Sistema Único de
Saúde.
Nas próprias aulas remotas, sejam nas atividades teóricas ou práticas, o professor de
educação física pode ressaltar a necessidade de realização das práticas corporais com
distanciamento, e, ainda, discutir criticamente com os escolares as questões referentes à
essencialidade, ou não, de determinadas atividades, como as próprias academias de ginástica,
por exemplo.
Por isso, se tratando dos exercícios físicos, e sabendo também das contribuições que
eles proporcionam ao bem-estar mental e psicológico, além de respostas positivas ao sistema
imunológico, devido à liberação de neurotransmissores como a endorfina, dopamina e
serotonina, é interessante que os professores de educação física orientem seus estudantes,
assim como as famílias e toda a comunidade, às possibilidades de adaptação das atividades
físicas em ambientes alternativos, principalmente em casa.
Contudo, percebe-se na formação dos professores de educação física das
Universidades Públicas do Rio de Janeiro, antes mesmo da pandemia, a educação para a saúde
era desafiante: poucas disciplinas e, ainda, a maioria eletiva. Entre elas, a carga horária baixa
e os conteúdos possivelmente ministrados não englobam todas as problemáticas que
envolvem a saúde/saúde coletiva dos estudantes e da comunidade.
4 Considerações Finais
Esta pesquisa teve como finalidade verificar como a saúde é abordada na formação
inicial dos cursos de licenciatura em educação física das Universidades Públicas do estado do
Rio de Janeiro e quais as possíveis implicações desta formação para a saúde na atuação dos
professores diante da pandemia. De modo geral, percebe-se que as universidades lidam com a
temática saúde de modo fragmentado, com um forte viés biomédico e pouca ênfase à saúde
coletiva dos estudantes da educação básica.
Nas quatro Universidades investigadas, entre todas as disciplinas que compõem as
matrizes curriculares, 16 (dezesseis) delas, de algum modo, abordam a saúde coletiva.
Entretanto, apenas 5 (cinco) são obrigatórias, principalmente na Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro (UFRRJ) e na Universidade Federal Fluminense (UFF). Na Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por exemplo, não existem disciplinas obrigatórias de
educação para a saúde. Coincidentemente, esta universidade é uma das quais possui o
currículo mais antigo, estando em vigência desde o ano de 2007.
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No contexto da pandemia, que evidenciou a importância da educação para a saúde,
aliado aos resultados deste trabalho, que explicitam uma insuficiência na formação dos
professores, especialmente de educação física, sugerem-se reformas curriculares universitárias
que enfatizem a saúde coletiva tal como a perspectiva biológica prevalente nestes cursos.
O trabalho possui limitações quanto ao método, por ser exclusivamente documental.
Por outro lado, seria muito interessante, para além do currículo prescrito, tanto nas
universidades quanto nas escolas que, diante da pandemia, a comunidade escolar,
remotamente, tenha se mobilizado em prol de ações de educação para a saúde.
Por fim, reforça-se a relevância social das escolas na promoção da saúde enquanto
ambiente privilegiado para a divulgação de conhecimentos e informações verídicas aos
estudantes, sobretudo neste momento em que estas podem literalmente preservar vidas.
Ademais, a educação física tem um potencial muito grande nesse contexto, devido ao
conjunto pedagógico-saúde que pode, inclusive, contribuir para a criação de ações que visem
a educação para a saúde dos estudantes diante da pandemia, embora este tema seja
insuficientemente abordado durante sua formação.
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Resumo:
O projeto de pesquisa “A trajetória acadêmica do licenciando em química do IFRJ-CDUC:
mapeando vivências e construindo estratégias de permanência”, analisou os egressos do
curso de Licenciatura em Química do IFRJ - Campus Duque de Caxias, com o intuito de
observar os possíveis impactos causado pela graduação desses jovens. O recorte
apresentado visa compreender a trajetória formativa após a graduação e o impacto desta na
possível continuidade em sua formação acadêmica, a inserção e permanência profissional
no mercado de trabalho, se possuem carteira assinada ou trabalham informal, média
salarial, entre outros. Para obtenção dos dados apresentados, foi aplicado um questionário
on-line com perguntas semi estruturadas voltadas para aspectos socioeconômicos. No total
foram mapeados 31 egressos que finalizaram o curso entre o período de 2014.2 e 2020.1,
considerando nesse grupo todos os licenciados com mais de 3 anos de formados. Foi
possível obter os seguintes resultados: 51,6% (16 dos egressos) residem no mesmo
município do campus, e somado os demais municípios da Baixada Fluminense, tem-se ao
todo 21 egressos nesta região, ou seja, o IFRJ campus Duque de Caxias formou 67,7% dos

jovens que responderam a pesquisa na região da Baixada Fluminense, uma região com
escassez de ensino superior público e com uma Renda Domiciliar Per Capita de R$ 547,00
(IBGE 2010). Temos também 8 egressos do Rio de Janeiro e 2 egressos de outros
municípios. Esse resultado mostra que o IFRJ está cumprindo o papel da interiorização da
rede federal e levar a educação de qualidade aos jovens. Em relação à área em que estão
trabalhando, 23 egressos estão atuando na sua área de formação, na sala de aula, porém
somente 65% (13 egressos) possuem carteira assinada. 6 egressos não estão atuando na
área de formação e apenas 2 egressos afirmam não estarem exercendo nenhuma atividade
no momento. Com relação a média salarial desses jovens temos 55% (11 egressos) dos
que estão atuando na área com renda mensal entre 3 e 5 salários mínimos, e o restante, no
caso 19 egressos, continuaram sua formação acadêmica, estão fazendo mestrado, ou
doutorado, ou estão cursando pós graduação Lato Sensu. Assim, os dados demonstram que
é de suma importância compreender as possibilidades profissionais e acadêmicas que a
graduação vem proporcionando aos egressos, a inserção no mundo do trabalho, o perfil
profissional, que demandas estão suprindo na educação básica brasileira, a remuneração
média após 3 anos de experiência, compreendendo as condições trabalhistas dos docentes,
e a representatividade do ensino superior num curso de Licenciatura para esses egressos,
que pertencem essencialmente às camadas mais pobres da nossa sociedade.

Palavras-chave: Licenciatura em Química. Egressos. Trajetórias Formativas.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SALA DE AULA, NO
LABORATÓRIO E NA COMUNIDADE: UMA PROPOSTA DE
ENSINO INTERDISCIPLINAR
TEIXEIRA, Miguel Peclat1; MENDES, Luís Santiago Santana1 e COUTO, Matheus
Silva1; SILVA, Wanderson Amaral1
1

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ),
Campus Petrópolis, Coordenação de Licenciatura em Física, Petrópolis, Brasil.
E-mail do autor: miguel.teixeira@aluno.cefet-rj.br;

Resumo:
A educação ambiental é responsável por formar indivíduos preocupados com os problemas
ambientais e torná-los críticos a respeito destas questões, não apenas realizar um trabalho de
conscientização. Tendo como objetivo tornar os alunos cidadãos ativos em suas
comunidades nas questões ambientais, colocá-los em uma posição de protagonismo em sala
de aula se faz necessário. Diante deste contexto, o ensino por investigação se torna uma
alternativa atraente, pois deixa o aluno numa situação de protagonismo e gera uma
compressão de que os conteúdos trabalhos em sala de aula não estão desconectados dos
problemas encontrados no cotidiano. Para realização das atividades propostas neste projeto,
serão realizadas análises experimentais de águas superficiais, coletadas pelos alunos em suas
comunidades, com o intuito de investigar a existência de possíveis problemas de poluição
hídrica e buscar-se-á maneiras de solucionar o suposto problema com práticas
interdisciplinares e ações colaborativas.
Palavras-chave: Educação ambiental. Metodologias ativas de ensino. Ensino por
investigação. Arduino.
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1 Introdução
Ao buscar sinais de formas de vida fora da Terra, a água é sempre procurada
primeiro, visto que é um recurso vital a vida como conhecemos. Cerca de 0,007% (1% de
toda água doce do mundo) de toda a água na terra está acessível para uso humano em lagos,
rios, aquíferos e fontes subterrâneas que são rasas o bastante para serem aproveitadas com
um custo acessível. [4]
Recentemente, a preservação dos ambientes aquáticos, e do meio ambiente em
geral, tem sido motivo de diversos debates políticos. Por conta disso, a poluição hídrica entra
em foco. A poluição pode ter origem química, física e biológica. [8] Dentro deste contexto,
as técnicas espectroscópicas estão entre as mais utilizadas para análise físico-química da
água, pois possuem uma alta eficiência, custo baixo e procedimento de analise relativamente
simples. [7]
O combate à poluição tem tido vários avanços com o uso de equipamentos
tecnológicos, pois possuem uma maior precisão e exatidão. O Arduino1 ganha força nesse
âmbito, porque torna possível a criação de equipamentos e dispositivos simples, de
baixo custo e eficientes.
O fator motivador do projeto é a situação encontrada na Vila Leopoldina do bairro
de Pedro do Rio, na cidade de Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. A
comunidade fica localizada à margem do Rio Piabanha, onde os moradores, por não
possuírem saneamento básico, lançam no rio os excrementos e resíduos líquidos produzidos
em suas residências. Além disso, as crianças e jovens da comunidade utilizam este rio para
recreação, que pelos fatos já apresentados, torna-se um propagador de doenças em potencial.
Com a Educação Ambiental, busca-se não apenas uma conscientização, nem apenas
um conhecer sobre o assunto. Mas principalmente, que o cidadão seja participativo e atuante
nas questões ambientais do cotidiano. Parte-se de um conhecer sobre o problema, saber
como atuar devido a problemática posta e o atuar. A legislação brasileira no ART. 225 prevê
a participação coletiva da população conjunta ao poder público para que seja garantido o
direito a um meio equilibrado e sadio.[1]

1 - O Arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto baseada em hardware e
software fáceis de usar. você usa a linguagem de programação Arduino (com base na
fiação) e o Software Arduino (IDE), com base no processamento.
1
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Se quer fazer uso, neste projeto, de três metodologias especificas, que são a sala de
aula invertida, metodologia investigativa e a Transdisciplinaridade.

[6]

Com o auxílio de

outros professores esta proposta busca trazer um conhecimento plural acerca do tema,
abordar aspectos científicos sobre a água e suas implicações na sociedade, dando-os
liberdade para trabalharem os temas propostos. Assim, será possível abordar várias formas
de ação efetiva sobre o problema investigado. Na sala de aula invertida a ideia é que o
aluno entenda a disciplina através de recursos disponibilizados previamente, dessa maneira,
a sala de aula passa a ser um local de troca entre professor e alunos para atividades em grupo
e tirar as dúvidas acerca do assunto.[5] A metodologia investigativa é para orientar os alunos
nos processos de pesquisa e tenham um papel de protagonismo no processo de ensino
aprendizagem.
Diante deste contexto, o objetivo deste projeto é desenvolver nos alunos a habilidade
de monitorar e tomar decisões para solucionar os problemas ambientais com senso crítico.
Assim, de acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) (EM13CNT206), devese “discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando
parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas
ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta”.[1]

2 Metodologia
2.1 Construção do protótipo
Para a montagem do fotômetro utilizou-se uma caixa patola plástica, modelo PB114 com dimensões de 14,8cm x 9,7cm x 5,5cm, um microcontrolador Arduino Uno R3
em uma case de acrílico. Uma protoboard de 170 furos, fios Jumper, três resistores de
300Ω e um resistor de 1kΩ integravam o circuito externo. A fonte de radiação foi um
LED-RGB difuso de 5,5mm de anodo comum. Um sensor LDR de 5mm2.4 foi utilizado
como detector de radiação. Foi utilizada uma cubeta de poliestireno, de caminho óptico
de 1,0 cm, como porta amostra. O porta cubeta foi preparado com madeira MDF (Medium
Density Fiberboard) de 12mm de espessura.
O esquema de montagem do circuito e o protótipo montado na base da caixa estão
representados na figura 1.
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Figura 1: (a) Esquema de montagem do circuito e (b) Fotômetro montado.

A linguagem de programação Arduino foi realizada no Software do Arduino (IDE),
versão 1.8.9, para a operação do fotômetro. A programação completa para a utilização do
protótipo está descrita no anexo I, no qual foram inseridos comentários ao longo do código
para o entendimento de cada etapa.
Finalizada a construção e programação do fotômetro, iniciou-se os testes. Para tal,
foi utilizado sulfato de cobre (CuSO4) e dicromato de potássio (K2Cr2O7) como substâncias
padrões para montar as curvas de calibração analítica. Essas duas substâncias foram
selecionadas para abranger as cores do RGB, assim como diversos trabalhos descritos na
literatura envolvendo suas propriedades. Além disso, o dicromato de potássio possui
propriedades de absortividade aparente certificadas conforme as indicações do National
Institute of Standards and Technology (NIST)[3].
Para comparar a eficiência desse fotômetro, utilizou-se o espectrofotômetro da marca
DIDALAB, modelo POF 010-361.

2.2 Aplicação do fotômetro na determinação de coloração
Para determinação de cor utilizou-se o padrão hexacloroplatinato de potássio
(K2PtCl6) em cloreto de cobalto (CoCl2). A solução estoque de 500 Hazens (Hz) foi
preparada a partir de 124,6 mg de K2PtCl6, 0,1g de CoCl2 em 10mL de ácido HCl e
avolumando com água destilada até 100 mL. Soluções com menores concentrações foram
preparadas a partir da diluição da solução estoque.
Foram coletadas cinco amostras de águas superficiais, todas na região central da
cidade de Petrópolis, localizada na região serrana do Estado do Rio de Janeiro. As amostras
foram filtradas com papel de filtro de porosidade 14 μm para remoção de impurezas que
pudessem interferir na cor da amostra e/ou espalhar a radiação. Após a filtração, foram
4

medidas as transmitâncias de cada amostra com a mesma intensidade de radiação utilizada
no padrão de cor. Os locais de coleta das amostras foram escolhidos tendo em vista que em
seus arredores teriam estabelecimentos que, provavelmente, despejariam substâncias
poluentes nos rios próximos.

2.3 Projeto de ensino interdisciplinar
O protótipo de Arduino será o ponto de partida nas ações interdisciplinares no
Colégio Estadual Embaixador José Bonifácio, da rede pública da cidade de Petrópolis,
estado do Rio de Janeiro. A aplicação do projeto está destinada as turmas de terceiro ano
do Ensino médio através de um trabalho em conjunto entre os professores das disciplinas de
Química, Física, Biologia e Geografia ao longo de todo o ano letivo.
O professor da disciplina de Física, montará o fotômetro de Arduino em aula com os
alunos e irá utilizá-lo dentro dos conteúdos específicos (ótica e circuitos elétricos e
eletrônicos). O professor da disciplina de química abordará dentro do tema de química
orgânica as questões relacionadas a poluição por compostos coloridos, assim como as
metodologias fotométricas para determinação dos mesmos. Em geografia serão expostos
os problemas geopolíticos e econômicos que a escassez e a poluição hídrica podem trazer.
A disciplina de biologia tratará a importância dos recursos hídricos desde o ponto de vista
fisiológico até a implicação na fauna e na flora dentro do contexto de crescimento
populacional e movimento da população.
A

partir

do terceiro

bimestre,

através

do uso

do

fotômetro, cada

aluno coletará e levará uma amostra de água de sua região, podendo ser de um rio que
passa por perto ou até mesmo da torneira de casa, atentando sempre para a
segurança e pedindo aos alunos que não entrem em lugares perigosos para coletar as
amostras e para o armazenamento da amostra que deve ser feita em um recipiente limpo para
a realização de uma atividade experimental a qual está descrita no anexo II.
Munidos dos resultados das amostras de suas respectivas localidades os
alunos deverão pesquisar sobre o problema da água na sua região, assim, ao entender a causa
do

problema, é iniciado o

trabalho

para pensar sua

solução. Com

o auxílio dos

professores para uma devida orientação, os alunos irão pensar, em conjunto, propostas de
intervenção a serem aplicadas nas localidades com os problemas.
Ao final, o aluno deverá identificar e descrever os impactos causados pela poluição
hídrica na sua comunidade, com base nos resultados encontrados pelo experimento feito com
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o fotômetro, nas aulas e nos conteúdos que foram trabalhados. Após isso, deverá apresentar
a proposta elaborada em sua comunidade. Vale ressaltar que a proposta de intervenção terá
que ser realística, ou seja, a ação descrita deverá poder ser realizada pelo aluno.

3 Resultados e Discussão
3.1 – Avaliação técnica do protótipo como ferramenta de ensino
Os testes do fotômetro com sulfato de cobre (CuSO4) apresentaram uma linearidade
nas curvas de calibração muito próxima da prevista na literatura (Lei de Beer-Lambert).
Porém, os resultados não foram conclusivos para a escolha da melhor intensidade de
radiação luminosa emitida (100/255 e 255/255). Os testes com dicromato de potássio
(K2Cr2O7) revelaram coeficientes de correlações (R2) bem próximos de 1, além de resultados
definitivos para a escolha da intensidade máxima do fotômetro para a construção das curvas
de calibração do padrão de cor. As curvas do dicromato de potássio, na absorção da cor azul,
também apresentaram o desvio de Beer para grandes concentrações, como previsto na
literatura.
O método comparativo com o padrão de cor Pt-Co, como previsto na literatura, não
se mostrou adequado para testes que buscam analisar a coloração vermelha de amostras.
Contudo, as curvas do verde e do azul apresentaram boas linearidades e faixas lineares bem
abrangentes. Por ser mais sensível e ter uma faixa linear mais ampla, as amostras de água
coletadas na cidade de Petrópolis foram analisadas somente na cor azul. Três das cinco
amostras coletadas apresentaram níveis de coloração maior que o limite estipulado pelo
Ministério da Saúde para consumo e pelo CONAMA para consumo e recreação. Essa análise
deixa evidente a existência de despejos de substâncias que modificam a coloração da água
dos rios. Portanto, o protótipo apresenta eficiência para utilização no projeto de ensino.
Para melhorar o protótipo, com a intenção de obter um melhor resultado
experimental, poderia ser utilizado um outro sensor mais preciso e exato ao invés de ter
usado o LDR, pois com ele seria possível fazer uma análise com maior gama de
comprimentos de onda.
3.2 – Resultados esperados do projeto de ensino
Como o projeto de ensino não foi aplicado na escola devido a paralisação das
atividades desde março de 2020, buscar-se-á gerar, com a participação dos alunos nas
atividades presenciais, uma consciência ambiental de modo que se tornem de fato agentes
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ativos da sua formação, iniciando um processo de educação ambiental afim de
desenvolver uma mentalidade de uso inteligente dos recursos hídricos. Espera-se que, ao
encontrar uma comunidade que sofra algum problema de ordem hídrica, uma das
intervenções propostas pelos alunos possa ser executada de modo a realmente melhorar a
qualidade de vida desta comunidade.

4 Considerações Finais
O fotômetro construído apresentou resultados satisfatórios nos testes e aplicação em
amostras reais. A comparação dos resultados do fotômetro com o espectrofotômetro da
marca DIDALAB, modelo POF 010-361, feita no item 5.2, superou as expectativas, visto
que a qualidade e a precisão das análises chegam a ser superiores no fotômetro que no
espectrofotômetro comercial.
Foi revelado, a partir da aplicação do fotômetro, que em algumas localidades da
cidade de Petrópolis ocorrem despejos de substâncias que modificam a coloração da água
dos rios, conferindo uma coloração acima da permitida pelo Ministério da Saúde para
consumo humano em todas as amostras e acima da permitida pelo CONAMA para consumo
e recreação em três das cinco amostras. Assim, a aplicação da metodologia para o projeto de
ensino funcionará de forma adequada.
O projeto de ensino não foi colocado em prática devido à suspensão das atividades
presenciais, que ocorreu em março de 2020 em razão da pandemia do novo corona vírus. No
entanto, através das avaliações do fotômetro em amostras reais, verificou-se o potencial no
ensino por investigação em ações conjuntas com professores de áreas diferentes.
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Resumo:
O projeto de pesquisa “A alfabetização científica na socioeducação como estratégia de
inclusão social”, composto de docentes e licenciandas em Química do IFRJ - Campus
Duque de Caxias, realizou durante a pandemia algumas atividades com jovens em regime
de internação para o cumprimento de medidas socioeducativas, do Centro de Atendimento
Intensivo de Belford Roxo (CAI Baixada) de forma remota e com temas propostos
anteriormente pelos mesmos, para que não perdêssemos um importante vínculo com a
formação destes jovens e com o diálogo enriquecedor para a formação das licenciandas.. O
atual momento evidencia ainda mais as desigualdades e as dificuldades a que esses jovens
estão submetidos, por isso para a realização da atividade optou-se pelo envio do material à
unidade do CAI Baixada visto que não era possível fazer uma mediação síncrona, devido a
dificuldade de acesso a computadores e internet apresentadas pela unidade. Para
trabalharmos o tema de Infecções Sexualmente Transmissíveis de maneira lúdica foi
utilizada uma metodologia de múltiplos recursos: palavras cruzadas, vídeos, jogo de
tabuleiro, questionário. A atividade foi mediada pelos agentes socioeducativos a partir do
roteiro previamente enviado, iniciando com as palavras cruzadas e logo após um vídeo
explicativo sobre definições de Infecções Sexualmente Transmissíveis. A seguir foram
aplicados um jogo de tabuleiro, um questionário com perguntas sobre o tema e um vídeo

para sanar possíveis dúvidas em relação ao questionário, pois a atividade não foi proposta
com questões de certo/errado, mas em forma de opinião, imaginando que isso daria mais
liberdade e conforto para responder. Todos os questionários foram coletados para análise
posterior. A adaptação para o ambiente remoto foi mais complexa devido à impossibilidade
da nossa mediação, contudo, com o material coletado e diante dos relatos dos agentes
mediadores, foi possível identificar os pontos altos e baixos da nossa proposta a fim de
futuras adaptações e melhorias. O jogo de tabuleiro, por exemplo, poderia ter obtido
melhor rendimento devido a falta dessa interação com as licenciandas o prejudicou o
andamento do jogo, segundo os relatos dos agentes envolvidos nas atividades. Os
adolescentes tiveram uma boa participação nas demais etapas da atividade e algumas
questões apontadas por eles como dúvidas ao longo do preenchimento do questionário,
como se ocorre transmissão de HIV por beijo na boca, compartilhamento de talheres,
dentre outros. Contudo, foi muito importante a realização da atividade, colocando em pauta
o momento vivido por todos e contribuindo no processo de aprendizagem e construção
social.
Palavras-chave: Socioeducação. Alfabetização Científica. ISTs.

AS MULHERES POR TRÁS DA HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS: UM DEBATE
SOBRE O PAPEL DA MULHER NAS CIÊNCIAS E NA SOCIEDADE
Maria Eduarda Sant’Ana Faria do Espírito Santo (IC), Flávia Roberta Bezerra Balbino
(IC), Stephany Petronilho Heidelmann (PQ- IFRJ), Gabriela Salomão Alves Pinho (PQ)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – Campus Duque de
Caxias – RJ
e-mail do autor: mariaeduardafariass@gmail.com

Resumo:
Mesmo com o aumento do número de mulheres nas cadeiras universitárias, ainda vemos
grande parte delas nas áreas relacionadas à educação, saúde e bem estar, funções essas que
sempre foram associadas às mulheres, e um quantitativo menor nas áreas consideradas
masculinas, como as engenharias. Parte disso provém da falta de referências para os
adolescentes da educação básica sobre a participação das mulheres no campo científico, e
da valorização destas ciências entre eles. Com o objetivo de debater questões relacionadas
ao papel social da mulher e as contribuições delas nas ciências junto aos adolescentes da
educação básica, surge o projeto de pesquisa e extensão, composto por alunas do curso de
Licenciatura em Química do IFRJ campus Duque de Caxias. Buscando manter as atividades
durante o período da pandemia, passou-se a desenvolver metodologias que buscassem a
interação com os alunos de forma remota. Dentre essas propostas, elaboramos a atividade
assíncrona “Mulheres na ciência”, composto por um vídeo elaborado pelas licenciandas, que
narra brevemente a trajetória de 6 cientistas mulheres importantes para a história da ciência,
mas que tiveram seus feitos invisibilizados: Mileva Marić, Lise Meitner, Marie Anne
Lavoisier, Rosalind Franklin, Katherine Johnson, Joan Murrell Owens e Patricia Bath, e por
um formulário contendo perguntas para mapeamento do público atingido e questionamentos
a respeito do vídeo. Participaram da atividade 40 alunos da rede estadual do Rio de Janeiro
e 23 alunos do IFRJ. Destes, 33 eram mulheres e 30 homens, sendo 44 pretos/pardos, 2
amarelos/indígenas e 17 brancos, com faixa etária entre 15 a 57 anos. Através das respostas
pudemos analisar alguns dados, que serão expostos a seguir. Foi perguntado quais seriam os
motivos de nós (ou a maioria de nós) não conhecermos a história e a importância dessas
mulheres cientistas, e obtivemos as seguintes respostas, dentre outras: falta de divulgação;

porque não desperta interesse na maioria das pessoas; machismo estrutural; patriarcado e
invisibilização. Além disso, foi visto que 33 alunos não conheciam nenhuma cientista mulher
apresentada ao longo da atividade e, dos 53 que responderam que pretendem fazer ensino
superior, 48 acham que encontrarão obstáculos como: assédio e machismo, dificuldade
financeira, homofobia, racismo, etc. Dado o exposto podemos perceber que esse tipo de
discussão deve estar cada vez mais presente, para que tanto as contribuições femininas na
ciência sejam conhecidas, como para mostrarmos para as estudantes que as áreas científicas
são uma opção de inserção profissional.

Palavras-chave: Mulheres. Ciências. Divulgação Científica.
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Resumo
O presente trabalho visa compreender a percepção de professores sobre Transtorno do Espectro
Autista (TEA) e as possibilidades educacionais inclusiva. Adotou-se a abordagem qualitativa,
do tipo estudo de caso; o levantamento foi realizado por meio de entrevista com duas
professoras, ambas com turma do 2º ano do ensino fundamental de uma escola pública. No
tratamento e interpretação dos dados utilizou-se a análise de conteúdo proposta por Bardin
(2011). Como a pesquisa ainda está ocorrendo, apresentamos os resultados parciais,
considerando as categorias temáticas: o sentido do TEA e práticas pedagógicas. Os dados
mostram que na percepção das professoras, as crianças com TEA tem um transtorno, com
características específicas, e dificuldade de se relacionar, necessitando de uma educação
diferenciada. Nas práticas pedagógicas relataram que não obtiveram suporte necessário no
trabalho docente, adotam uma postura de professora pesquisadora, estudando a partir do
cotidiano da sala de aula e assim experimentando novo planejamento e prática para a turma e
os alunos com TEA em processo de inclusão escolar; acreditam que é necessário apoio da
equipe escolar juntamente com a sala de AEE para que ocorra a aprendizagem e
desenvolvimentos dos alunos. Em suma a inclusão de crianças com TEA é um processo em
construção que precisa de um conjunto de ações.
Palavras-chave: Alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Inclusão escolar.
Educação especial.
1. Introdução.
Atualmente conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA), o termo Autismo,
originário da palavra “autos” significa voltar-se para si mesmo; foi criado e usado pela primeira
vez em 1908 pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler como uma das quatro características para
identificar pacientes esquizofrênicos. Na época, o autismo era considerado como um distúrbio
e consciência rara onde afetava entre uma a cada 2 mil crianças, sendo mais recorrente no sexo
masculino que no feminino, podendo ser identificado nos 3 primeiros anos de vida da criança.

Em 1943, Kanner definiu o autismo a partir de três transtornos: dificuldade de relação
interpessoal, alteração na comunicação, linguagem e pouca flexibilidade comportamental:
“apresentavam como características em comum, a inabilidade para desenvolver
relações interpessoais, extremo isolamento, atraso no desenvolvimento da linguagem
e uso não comunicativo da mesma, repetições de simples padrões de atividade de
brinquedo e presença de habilidades isoladas” (GOLDBERG, 2005).

Hoje o Transtorno do Espectro Autista (TEA) passa a ser uma condição geral para um
ou mais, de sintomas variados e com desordens complexas que afetam o desenvolvimento do
cérebro infantil, onde passa a incluir o Autismo; Síndrome de Asperger; Transtorno
Desintegrativo e Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especificação.
O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5 agrupa
principalmente três características de pessoas com TEA: déficits na comunicação social,
interação social e padrões repetitivos e estereotipados de comportamentos, com diferentes
graus, (leve, moderado e severo); nem sempre essas categorias estariam no mesmo nível,
evidenciando assim uma pluralidade entre esses indivíduos (AMERICAN PSYCHIATRIC
ASSOCIATION-APA, 2013).
Segundo Lemos, Salomão e Agripino-Ramos (2014), o termo Espectro Autista está
relacionado a aspectos como: peculiaridades de comportamentos inconsistentes aos estímulos,
diferenças quanto às habilidades e aos prejuízos. Envolve um quadro abrangente de pessoas
com características e graus muito diferentes de comprometimento ou habilidades, sendo as mais
enfatizadas a dificuldade nas relações sociais, comunicação e comportamentos estereotipadas.
Vale ressaltar que o TEA não provém de raça ou etnia; é mais comum no sexo masculino
e o diagnóstico precoce subiu em relação aos anos anteriores, desde 2012 em até 36 meses de
idade da criança:
“É importante diagnosticar o TEA precocemente, pois o diagnóstico tardio pode
prejudicar muitas áreas da vida, incluindo a aprendizagem e a interação social. O
resultado de um diagnóstico tardio pode surgir em comportamentos desafiadores,
isolamento social e dificuldades na escola” (NEUROSABER, 2021).

No Brasil a Lei n° 12.764, de dezembro de 2012 representa o marco legal acerca dos
direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) instituindo a Política Nacional
de proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista do qual preconiza que:
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 1º Para
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os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela
portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II:
I - Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação
sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal
usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver
e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;
II - Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades,
manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de
comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.
§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com
deficiência, para todos os efeitos legais.

O TEA afeta o desenvolvimento neurológico, causando prejuízos na comunicação, na
interação social e no comportamento. O Ministério da Saúde estabeleceu as Diretrizes de
Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo com orientações
para equipes multiprofissionais referentes aos cuidados com a saúde e atendimentos de
habilitação e reabilitação às pessoas com TEA (BRASIL, 2012).
Na escolarização de crianças autistas é essencial trabalhar o envolvimento dela com o
cotidiano escolar, incentivando a sua responsabilidade, horários e regras a serem seguidas
(NUNES, AZEVEDO & SCHMIDT, 2013).
A educação especial inclusiva envolve um conjunto de modificações de políticas
educacionais até orientações às escolas. No âmbito escolar as transformações ocorrem no
projeto pedagógico (PPC), no currículo escolar, na formação de professores. Além de
modificações nos recursos, metodologias, avaliação e práticas pedagógicas, é preciso
eliminação de barreiras atitudinais, comunicação, acessibilidade física e arquitetônicas com
vista a ter sucesso na escolarização dos estudantes (SOUSA, PINTO, 2020).
2. Metodologia.
Adotou-se a abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, que consiste no estudo de
um caso particular, sendo representativo de situações análogas. Esse caráter investigativo se
aprofunda em estudar acontecimentos da vida, fazer a descrição da conjuntura do contexto em
que está sendo realizado o estudo, e esclarece as variáveis causais de determinados
acontecimentos em circunstâncias que não é possível fazer uso de experimentos e levantamento
(GIL, 2006; SEVERINO, 2007).
A pesquisa foi realizada em uma escola pública de ensino fundamental no município de
Bragança, Pará. Foram entrevistadas inicialmente 02 professoras regulares; uma com faixa
etária de 29 anos, outra com 45 anos. O tempo de atuação delas varia entre 10 e 19 anos. Como
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instrumentos de levantamento de dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada, com um
roteiro previamente elaborado.
No tratamento e interpretação dos dados utilizou-se a análise de conteúdo proposta por
Bardin (2011); sendo organizada em três etapas: 1.pré-análise, 2.exploração do material e
3.tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Na pré análise foi feita a organização e
transcrição das entrevistas, a leitura flutuante e a preparação ou edição do material. Na
exploração do material, foi averiguado os registros adquiridos na entrevista e a definição de
categorias temáticas, possibilitando a fase descritiva e analítica da pesquisa. E por último, o
tratamento dos resultados e a interpretação, na qual aconteceram as sínteses, seleção dos
resultados e a interpretações inferenciais, a partir dos significados que os entrevistados
forneceram, com uma análise reflexiva e critica (CÂMARA, 2013).
3. Resultados e discussão.
Em decorrência da presente pesquisa estar em andamento, serão apresentadas apenas
duas categorias temáticas, a saber: 1. Sentido do TEA e a 2. Prática Pedagógica.
3.1. Sentido do TEA.
Em entrevista, as professoras ressaltaram que se trata de um transtorno, em que a criança
é isolada e tem dificuldade de convivência, existem diferentes graus do TEA e relataram sobre
a importância de atenção especial e desenvolvimento de atividades diferenciadas. Em suas
palavras,
Professora 1 – um transtorno em que a criança tem dificuldade de conviver com outras
crianças e com adulto, que precisa de educação diferenciada[...]
Professora 2 – um transtorno neurológico em a criança pouco interage, tem muitos
graus, alguns são leves, outros são mais graves e precisa de atenção especial, com recursos
específicos[...]
Nos relatos, as professoras percebem o TEA como um transtorno que apresenta graus
diferenciados, no qual a criança tem dificuldade de se relacionar; e que necessita de atenção no
desenvolvimento de atividades pedagógicas que contemple suas especificidades. Nesse sentido,
o professor precisa atentar-se as diversidades existentes em seu contexto de sala de aula,
identificar suas dificuldades e buscar conhecimentos.
É valido salientar que a ausência de respostas das crianças autistas, muitas vezes, está
relacionada à falta de compreensão do que está sendo exigido dela. Desse modo, é de extrema
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importância conhecer as características desse transtorno para a melhoria do trabalho docente e
favorecimento das situações de aprendizagem dessas crianças em uma escola do ensino regular,
nesse sentido, o professor precisa buscar conhecimentos sobre o TEA para que seja possível
potencializar a autonomia, criatividade, habilidades sociais e comunicativas. (BOSA, 2002;
MIRANDA; GALVÃO FILHO, 2012).
Logo, a maneira que o docente entende e percebe as necessidades do aluno autista, tornase essencial para trabalhar essas necessidades, exigindo analisar estratégias de aprendizado e
avaliação para fomentar a inclusão (NUNES, AZEVEDO & SCHMIDT, 2013).
3.2. Práticas Pedagógicas.
Os dados indicam que o desenvolvimento de práticas pedagógicas para alunos com TEA
representa um desafio para professores da sala regular. Segundo as professoras, a ausência de
formações, carência de apoio da equipe escolar, falta de tempo, insuficiência de recursos
pedagógicos e a reação de recusa dos alunos nas atividades, são considerados empecilhos que
dificultam o processo de inclusão e otimização do desenvolvimento desses alunos. Vejamos
suas falas:
Professora 1 - A prática é difícil, não tivemos preparo, temos que pesquisar muito e às
vezes temos pouco apoio no nosso dia a dia. Preparo as aulas usando materiais específicos
para alunos com autismo e jogos, ele participa, mas tem dias que não quer interagir.
Professora 2 - é complicado, o planejamento demanda muito tempo para pesquisar e
estudar, temos pouco apoio e recursos, e também não tivemos formação. Na prática
pedagógica procuro usar jogos, brincadeiras, para melhorar a adaptação, a socialização e a
concentração. Algumas vezes ele participa bem, outras não quer interagir.
Nessa perspectiva, pode-se dizer que o processo de inclusão necessita de ações
conjuntas para seu sucesso e eficácia. É indispensável um trabalho cooperativo entre
professores, equipe escolar e AEE. Em especial, o AEE não se limita a ações complementares
das atividades escolares, mas uma ampliação, um suporte que é oferecido à formação do
estudante que necessita do atendimento; apresentando assim, sentido suplementar e
complementar (BRASIL, 2009).
Outro aspecto fundamental para a inclusão de alunos com TEA é o planejamento,
organização do ensino e avaliação da aprendizagem a partir das necessidades e níveis de
conhecimentos. Diante disso, nota-se a relevância de cursos de formações de professores, sobre
5

recursos e estratégias de ensino, visto que, são os agentes de inclusão em contato direto com
esse público de alunos; e suas ações implicações no desenvolvimento desses alunos (LEMOS
et al., 2016; SERRA, 2010).
Zanellato e Poker (2012) nos diz que além de formações é necessário a revisão antigas
práticas e estar disposto a acolher novo saberes. Nesse sentido, assim como os alunos, os
professores têm limitações e potencialidades; assim, verifica-se a importância de buscar
informações sobre o autismo, de metodologias que vise contemplar as particularidades dos
alunos com TEA, e de fazer a diferença na vida deles, não somente dos alunos autista, mas em
todos. Que os empecilhos representem o caminho pela busca de melhorias, reconhecimento de
elementos que precisam ser superados, contestação de discursos justificáveis para o “não fazer”,
lutar por direitos e oportunidade de superar as limitações.
4. Considerações finais.
Este trabalho se propôs a investigar a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro
Autista (TEA) no contexto de turmas do ensino regular sob o olhar do professor, atentando-se
para experiências e vivências com discentes autistas. Tendo como objetivo compreender a
percepção de professores sobre o Transtorno do Espectro Autista – TEA e as possibilidades
educacionais.
Os dados indicaram que os professores entendem o TEA como um transtorno que se
constitui por diferentes graus, e reconhecem a necessidade de atenção no desenvolvimento de
atividades pedagógicas que contemple suas particularidades.
Constatou-se, também, que o desenvolvimento de práticas pedagógicas para alunos com
TEA representa um desafio para docentes da sala regular, em decorrência da existência de
empecilhos que dificultam o processo de inclusão e otimização do desenvolvimento desses
alunos, entre elas, ausência de formações, carência de apoio da equipe escolar, pouco tempo
para planejamento de atividades, insuficiência de recursos pedagógicos e reação de recusa dos
alunos com as atividades, entre outros; estão prejudicando o oferecimento de um ensino
inclusivo de qualidade.
Contundo, é relevante que o professor se atente as diversidades existentes em seu
contexto de sala de aula, identifique suas dificuldades e busque novos conhecimentos; para que
seja possível o desenvolvimento de práticas inclusivas e potencializadoras de autonomia,
criatividade, habilidades, sociabilidades, comunicação etc. Mesmo diante das limitações
impostas pelo contexto, é importante que o professor se reinvente, reflita sobre sua ação;
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sabemos que não é uma responsabilidade exclusiva do professor promover a inclusão, mas sua
participação é decisiva na concretização, muitas vezes a ausência de respostas das crianças
autistas as atividades propostas, estar relacionada à falta de compreensão do que está sendo
exigido dela. Dessa maneira, compreende-se que a prática docente se torna mais eficiente e
produtiva quando o professor reconhece suas limitações e descobre seu potencial por meio da
tentativa de superar os empecilhos, na busca por um ambiente inclusivo, acolhedor, prazeroso
e estimulante.
É válido salientar que a escola em parceria com esses profissionais e outros do
município, elaborassem uma roda de conversa para trocas de experiências, assim como práticas
pedagógicas no dia a dia, evidenciando e valorizando a voz docente em seu trabalho pouco
reconhecido com esses alunos que requerem tanto esforço e dedicação, pois como já
mencionado anteriormente o processo de inclusão necessita de ações conjuntas para seu sucesso
e eficácia, onde é indispensável um trabalho cooperativo entre estes profissionais destacando
um suporte escolar.
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Resumo:
Ensinar Ciências usando o ambiente que nos cerca é dar oportunidade ao aluno de agregar
conhecimentos científicos ao seu saber cotidiano Oferecer atividades investigativas que
envolvam o senso comum e a partir delas introduzir conceitos e significações é oferecer a
oportunidade do aluno ir além do que ele imagina. É abrir um leque de opções para ele sonhare
participar ativamente da construção do seu conhecimento. O presente trabalho é um relatode
experiência a respeito de uma atividade de ciências, sobre extração de pigmentos, realizada no
ano de 2020 com alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I da Rede Municipalde Guarulhos,
como parte de uma atividade avaliativa do curso Ciências 10 da UFABC. Estaatividade ocorreu
de forma remota, com a participação de cinco alunos, estabelecendo comoobjetivo principal a
iniciação científica através de uma atividade investigativa. A escolha deste tipo de atividade
ocorreu devido a facilidade de recursos, pois em escolas desta modalidade de ensino, há
sempre um parque com diferentes tipos de plantas que podem sero campo de pesquisa dos
educandos. Como estamos vivendo um tempo atípico devido a instauração da pandemia e, por
consequência, o isolamento social, optamos por umaatividade que fosse de fácil realização.
Inicialmente, foi abordado o papel das plantas e a sua importância para a continuidade da vida
em nosso planeta, com perguntas instigadores para o processo de reflexão e, também, como
uma maneira de incentivar os educandos a criar suas hipóteses e a também se posicionar no
que se refere a preservação da vida em nosso planeta. Em seguida, sugerimos uma atividade
experimental de extração de pigmentos.Os alunos coletaram folhas de plantas que tinham em
casa para realizar a atividade investigativa com o propósito de descobrir se todas as plantas
possuíam clorofila. Seguindoo passo a passo da atividade, os alunos verificaram a existência da
clorofila em todos os tiposde folhas. Depois deste processo, cada aluno chegou a diferentes
conclusões do porquê existir clorofila em todas as plantas e iniciaram um debate sobre a

importância que as plantastinham para a continuidade da vida no planeta. Foi possível perceber
o envolvimento tanto dos alunos como das famílias que auxiliaram esta aula e o quanto
podemos avançar na educação quando o aluno é o protagonista do seu aprendizado.
Palavras-chave: Ciências. Atividades Investigativas. Protagonismo.
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Resumo:
O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Jataí iniciou suas
atividades em 2013 e desde então tem desenvolvido pesquisas nessa área na e sobre a região
sudoeste do estado de Goiás, em seu curso de Mestrado. Considerando esse tempo de atuação
e produção de conhecimento na área de educação, entendeu-se pertinente realizar um estudo do
tipo estado do conhecimento no conjunto de dissertações desse Programa, tendo como
referência dois objetos específicos: i) avaliação externas e os impactos no trabalho docente e ii)
formação de professores. A pesquisa produziu quadros sinópticos de toda a produção do PPGE
desde 2015 (data das primeiras defesas) até maio de 2020 e, desse levantamento, pode-se
concluir que foram desenvolvidas três pesquisas sobre avaliação externa e oito pesquisas sobre
formação de professores apontando, portanto, para dois temas que podem ser amplamente
explorados em futuras pesquisas nesse Programa de Pós-Graduação em Educação contribuindo,
sobretudo, para o fortalecimento da educação pública na região onde se insere geograficamente
(sudoeste goiano).
Palavras-chave: Programa de Pós-Graduação em Educação. Estado do conhecimento.
Formação de professores. Avaliação externa.
1 Introdução
O presente trabalho sintetiza duas pesquisas realizadas na condição de trabalhos de
conclusão do curso (TCC) de Pedagogia da Universidade Federal de Jataí (doravante UFJ),
finalizados em abril de 2021.
Os dois trabalhos tinham objetos distintos. O primeiro TCC objetivou debater as
avaliações externas e seu impacto no trabalho docente (SOARES, 2021); por sua vez, o segundo

trabalho discutiu a formação de professores, tomando como referência algumas tendências
contemporâneas na área como saberes profissionais e aprendizagem da docência
(RODRIGUES, 2021).
Em virtude da pandemia e das limitações para a realização de pesquisas empíricas e de
campo, ambas investigações – como parte de um projeto “guarda-chuva” – tiveram em comum
o fato de utilizarem o mesmo corpus documental, qual seja: o conjunto de dissertações
produzidas e aprovadas junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal de Jataí- GO, como empiria.
A Universidade Federal de Goiás (UFG) atua no município de Jataí desde o início dos
anos 1980 e em meados de 2018, a então Regional Jataí começa o processo de desmembramento
da UFG para se tornar uma Universidade autônoma: a Universidade Federal de Jataí1 (UFJ).
Além de 25 cursos de graduação, conforme o site oficial da UFJ, oferece à comunidade
Programas de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, dentre eles, o Programa de
pós-graduação em Educação (PPGE).
Mesmo de posse da informação de que o PPGE ainda está vinculado a Regional Goiânia
da Universidade Federal de Goiás em virtude de condições burocráticas junto a Coordenadoria
de aperfeiçoamento de pessoal do ensino superior (CAPES), entendemos ser oportuno
identificar o PPGE na UFJ pelo fato de contribuir para a produção de conhecimento no
munícipio de Jataí, no sudoeste goiano prioritariamente e para a avanço da área onde se insere
localmente.
De acordo com informações disponíveis no site do PPGE/UFJ2, o mesmo iniciou suas
atividades em janeiro de 2013, com o foco em Educação a partir de duas linhas de pesquisa.
Hoje, possui quatro linhas, que são estas: Linha 1 – Cultura e Processos de Ensino
Aprendizagem; 2 – Políticas Educacionais, Gestão e Formação de Professores; Linha 3 –
Formação Humana e Fundamentos da Educação; Linha 4 – Educação e Linguagem.
O Programa tem como objetivo a formação continuada de estudantes e profissionais da
área, a fim de que contribuam com produções científicas sobre o sistema educacional e,
consequentemente, melhorem a qualidade de suas práticas, conforme informações disponíveis
também no seu site.
O objetivo do PPGE, conforme informações disponíveis no site, é formar, aperfeiçoar e
qualificar estudantes já formados na área da educação, para tornarem-se pesquisadores(as),
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Maiores informações sobre esse processo de desmembramento podem ser verificadas em
https://diagnosticoufj.jatai.ufg.br/p/23620-apresentacao. Acessado em 01 de maio de 2021.
2
Disponível em: https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br/. Acessado em: 15 de abril de 2021.

gestores(as) e técnicos no sistema escolar brasileiro que sejam capazes de construir
conhecimentos.
Os objetivos específicos do PPGE são: “permitir que os estudantes se tornem
pesquisadores e docentes no ensino superior; promover condições para novas pesquisas na área;
contribuir para a construção de novos conhecimentos na área da educação; reduzir a perda de
produções e pesquisas na área e contribuir cientificamente com a educação local; integrar as
licenciaturas ressaltando a relevância social e promovendo a valorização profissional com a
comunidade”3.
Partindo desses pressupostos, o texto tem como objetivo levantar e debater a produção
acadêmica do PPGE/UFJ sobre avaliação externa e formação de professores, apontando
tendências e lacunas no conjunto do conhecimento produzido.
Para tanto, apresentará o percurso metodológico da pesquisa, resultados e considerações
tendo por base o objetivo que norteou esse manuscrito.

2 Metodologia

Para colher os dados necessários e atingir os objetivos que foram propostos nas
pesquisas que embasam esse texto, foi realizada uma pesquisa exploratória, com uma
abordagem qualitativa de pesquisa. Conforme nos traz Gil (2002, p.17), pesquisa é:

o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas
aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida quando não se dispõe de
informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação
disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente
relacionada ao problema.

Diante disso, é por meio da pesquisa que se solucionam problemas que não possuem
explicações suficientes e/ou é através dos processos de pesquisa que se organiza informações
que já se encontram disponíveis. Pode-se também aumentar a quantidade de informações àquilo
que já foi estudado.
Dando ênfase na pesquisa qualitativa, Gil (2002, p. 133) a caracteriza afirmando que

depende de muitos fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão da
amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a
investigação. Pode-se, no entanto, definir esse processo como uma seqüência de
atividades, que envolve a redução dos dados, a categorização desses dados, sua
3

Disponível em: https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br/p/19967-apresentacao-e-historico. Acessado em: 29 de
março de 2020.

interpretação e a redação do relatório.

A partir das leituras feitas sobre metodologia de pesquisa, na abordagem em questão, os
dados são recolhidos e, na maioria das vezes, transformados em textos (BOGDAN; BIKLEN,
1994). Prevê também que esses dados sejam levantados a partir de sua qualidade, não
quantidade.
Considerando os referenciais de pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, foi
desenvolvido um estudo do tipo estado do conhecimento. Segundo Morosini e Fernandes (2014,
p. 155), o estado do conhecimento se configura como “identificação, registro, categorização
que levem à reflexão e síntese sobre a produção cientifica de uma determinada área, em um
determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma
temática específica”.
Este tipo de pesquisa leva em consideração os resultados que foram obtidos acerca de
um tema em diversos outros estudos, a fim de identificar o que já foi pesquisado, quais as
informações que foram descobertas e o que ainda pode ser aprofundado (FERREIRA, 2002) e,
por fim, ter ciência de como se desenvolvem os estudos na área.
Para isso, se utiliza de um corpus de pesquisa, o qual “pode ser constituído a partir de:
livros – produção amadurecida; teses e dissertações – produção reconhecida junto aos órgãos
de avaliação da produção nacional”, além de poder “ser constituído também por textos advindos
de eventos da área, que congregam o novo, o emergente, e, na maioria das vezes, o pensamento
da comunidade acadêmica” (MOROSINI; FERNANDES, 2014, p. 156)
O corpus que foi utilizado para o estado de conhecimento deste trabalho foi encontrado
nas dissertações do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Jataí
(PPGE/UFJ), como afirmado anteriormente.

3 Resultados e Discussão
Para a consecução dos estudos, os dados foram recolhidos do site do PPGE/UFJ.
Não foi feito um recorte temporal específico para a pesquisa, dessa forma, o
levantamento dos trabalhos realizados teve início em 2015 (primeira defesa pública de
dissertação) e término em maio de 2020 (data de conclusão do levantamento empírico).
Foram construídos quadros sinópticos com todas as dissertações defendidas por ano
considerando o título, o autor ou autora, linha de pesquisa e orientador ou orientadora.
Especificamente para esse trabalho, são apresentados dois quadros que se debruçam

especificamente sobre as pesquisas envolvendo os temas da formação de professores e
avaliação externa.
Quadro 1- Pesquisas sobre formação de professores – PPGE/UFJ
Título
Autor(a)
O PIBID e a formação do Josiane
Lopes
professor de Ciências no Medeiros
Instituto Federal Goiano Câmpus Rio Verde: avanços,
limites e perspectivas
Ciclos
de
escolarização: Suzane Ribeiro
relação entre formação e Milhomem
prática docente dos professores
de educação física
Formação
continuada
de Adrinelly Lemes
professores entre o obrigatório Nogueira
e
o
vivenciado:
ação
significativa ou tarefismo?
Políticas educacionais em Mato Maria
Ferreira
Grosso: a formação continuada Bezerra
de professores das escolas
estaduais do campo em
Rondonópolis no período de
2011 a 2016
Formação de professores e Paula
Eliane
tecnologia: um estudo da Costa Rocha
modalidade EAD nos cursos de
licenciatura da UFG/REJ
O papel do coordenador Késia Cláudia da
pedagógico
na
formação Cruz
continuada de professores dos
anos
finais
do
ensino
fundamental para uso das
TDIC
A educação inclusiva na Romulo Renato
formação docente no ensino Cruz Santana
superior
Formação Continuada e suas Belarmina Vilela
implicações
no
trabalho Cruvinel
docente e na qualidade social
da educação: o caso da Rede
Municipal de Jataí/GO
Organização: Oliveira, Rodrigues e Soares (2021)

Linha de Pesquisa
Orientador(a)
Políticas Educacionais, Profa. Dra. Luciene
Gestão e Formação de Lima de Assis Pires
Professores

Políticas Educacionais, Profa. Dra. Lucia
Gestão e Formação de Helena Moreira de
Professores
Medeiros Oliveira
Políticas Educacionais, Profa. Dra. Lúcia
Gestão e Formação de Helena M. M.
Professores
Oliveira
Políticas Educacionais, Profa. Dra. Luciene
Gestão e Formação de Lima de Assis Pires
Professores.

Cultura e Processos de Profa. Dra. Andrea
Ensino e Aprendizagem Cristina Versuti

Cultura e processos de Profa.
Dra.
ensino e aprendizagem Rosemara. Perpétua
Lopes

Políticas Educacionais,
Gestão e Formação de
Professores
Políticas Educacionais,
Gestão e Formação de
Professores

Prof. Dr. Vanderlei
Balbino da Costa
Prof. Dra. Camila
Alberto Vicente de
Oliveira

De um universo de aproximadamente noventa dissertações defendidas, apenas oito se
ocuparam da formação de professores como tema central ou subsidiário de seu estudo.
Nossa hipótese inicial foi refutada, uma vez que havia a ideia de que formação de
professores teria sido um dos principais objetos de estudos, dada a centralidade nas pesquisas e

políticas da formação docente.
Em relação a metodologia de pesquisa predominante, percebeu-se a preponderância de
coleta de dados com entrevistas com professores(as) atuantes na educação básica, os estudos
tendem a fazer uma crítica a respeito da formação continuada, como processo formativo no qual
se resolve algum problema (prático), são aqueles mais superficiais. É defendida a importância
da formação continuada, mas também é evidenciado que o formato precisa ser melhorado, para
atender necessidades mais latentes da Educação.
Por meio dos estudos para a formação, poderiam ser expostas diversas temáticas que
envolvem conhecimentos sobre conteúdos, disciplina, concepções, dentre outros e, por meio
disso é necessária a percepção de que o papel do(a) educador(a) excede a função de educar,
ensinar, o que se espera do(a):
(...) docente é formar o aluno no intuito de prepará-lo para viver na sociedade das
mudanças e incertezas, e para ser capaz de enfrentar desafios. Além disso, ao professor
é almejado que ele contribua para uma melhora qualitativa da sociedade, o que só se
faz quando há o “compromisso político-social na docência” para a formação cidadã
dos sujeitos (MENDES E BACCON, 2015, p. 39786 e 39787)

Temos ciência de como o educador é responsabilizado pelo desenvolvimento ou
insucesso dos alunos, sem ser levado em conta os fatores externos, o envolvimento de outras
pessoas e da família, dentre outros aspectos, como de igual forma vemos em André (2010,
p.177)
Não há dúvida que o professor tem um papel fundamental na educação escolar, mas
há outros elementos igualmente importantes, como a atuação dos gestores escolares,
as formas de organização do trabalho na escola, o clima institucional, os recursos
físicos e materiais disponíveis, a participação dos pais, as políticas educativas.

Elementos pelos quais o incremento das pesquisas sobre esse objeto se justifica. O
quadro abaixo sintetiza o outro conjunto de pesquisas analisadas.

Quadro 2 – Pesquisas sobre Avalição externa – PPGE/UFJ
Título
Ensino e aprendizagem de
leitura:
Mobilização
dos
descritores da Prova Brasil em
livro didático de Português
A interdisciplinaridade e a
contextualização em uma
abordagem complexa: análise
das provas do ENEM com base
nos gêneros do discurso

Autor(a)
Linha de pesquisa
Orientador(a)
Miriã Alves de Cultura e processos de Prof. Dr. Sílvio
Laet Silva
Ensino e Aprendizagem Ribeiro da Silva

Daniela Hilda de Cultura e Processos de Prof. Dr. Sílvio
Souza Siqueira Ensino e Aprendizagem Ribeiro da Silva
França

A identidade do professor de Walquiria Silva Cultura e Processos de Profa. Dra. Maria
educação básica subjetivada Carvalho Borges Ensino e Aprendizagem de Lourdes Faria
pela avaliação externa Prova
dos Santos Paniago
Brasil
Organização: Oliveira, Rodrigues e Soares (2021)

As avaliações em larga escala foram criadas pelo “Estado para regular os currículos
escolares e fornecer informações acerca do sistema educativo” (SCHNEIDER, 2013, p. 3), ou
seja, pode-se dizer também que foram criadas como forma de controle e como uma maneira de
igualar os conteúdos que as escolas devem ensinar. Nessa perspectiva, mais do que controlar
quais são os conteúdos que elas deveriam alcançar, deveriam também controlar o rendimento
de cada uma delas.
Assis (et. al., 2020) refletem também que essa maneira de controle surgiu após esse
modelo de avaliação ser aplicado em países mais desenvolvidos e ter surtido efeito, fato que se
articulou com a reforma de Estado, a partir do qual foram tirados investimentos da Educação.
Ravitch (citada por OLIVEIRA; MENEGÃO, 2012) revela que essas avaliações seguem os
moldes empresariais de mercado, visando apenas a produtividade pautada em recompensas e
punições, como justificativa de que iriam incentivar alunos, professores e gestores a alcançarem
os resultados.
A partir dos anos 1990, com a reforma do Estado, as metas traçadas a partir dos
resultados foram consideradas como uma das opções de melhoria da gestão, se utilizando
também da responsabilização dos professores e escolas por esses resultados alcançados
(SHIROMA; EVANGELISTA, 2011).
Diante desse debate fundamental, percebeu-se que as pesquisas sobre avaliação externa
são encontradas em menor número que aquelas voltadas para o tema formação de professores.
Foram localizados apenas três estudos.
As pesquisas sobre avaliações externas foram realizadas em uma única linha de pesquisa
tendo a Prova Brasil e o ENEM como referências para os estudos em linguagem: com destaque
para o livro didático e gêneros do discurso. Apenas uma dissertação aproximou o tema da
avaliação externa ao impacto causado por essa dimensão no trabalho docente (BORGES, 2016).
O levantamento geral da pesquisa permitiu verificar as condições de produção do
conhecimento no PPGE/UFJ e evidenciar lacunas que podem ocupadas por outras pesquisas,
uma vez que este é um processo contínuo e cumulativo com vistas ao avanço científico, mas e
sobretudo visando a melhoria da escola e dos processos educativos de uma forma ampla.

4 Considerações Finais
O objetivo inicial do texto foi levantar e debater a produção acadêmica do PPGE/UFJ
sobre avaliação externa e formação de professores. O levantamento descrito ao longo do texto
permitiu que fossem feitos alguns apontamentos específicos.
Ao analisar as pesquisas sobre formação de professores no PPGE/UFJ, de uma maneira
geral, é possível notar que é predominante a crítica de que a formação continuada é imposta
pelas políticas, mas acaba que não é oferecido o que é proposto, funciona mais como uma tarefa
a mais para o docente do que algo relevante, algo que o envolva nesse processo formativo e a
imagem que passa é que por meio dessa formação continuada, cada vez mais, busca-se
padronizar as atitudes em sala de aula como um meio de controlar ainda mais a ação docente e
diminuir a autonomia do professor.
Há uma meta no PNE que trata disso, é a:
Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a
todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de
atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de
ensino. (BRASIL/PNE, p. 51, 2014)

Dessa forma, observamos nas dissertações analisadas que é colocado mais do que como
algo que beneficie o professor, já que “a formação continuada, no âmbito do ensino superior,
além de se constituir em um direito dos professores da educação básica, apresenta-se como uma
exigência para e do exercício profissional” (BRASIL/PNE, p. 51, 2014).
Por sua vez, em relação às produções do PPGE/UFJ, as dissertações que tem as
avaliações em larga escala como temática representam uma porcentagem mínima, já que das
81 dissertações defendidas e localizadas no site, apenas 3 delas tinham como tema alguma das
avaliações externas. E, apenas 1 dessas debateu sobre como elas podem impactar no trabalho
do professor na sala de aula.
Assim como a temática da formação de professores (esta mais explorada nas pesquisas
nacionalmente), este tema sobre avaliações externas é bem amplo e pode ser estudado de
diferentes perspectivas, como por exemplo: como acontece os repasses financeiros para as
escolas; como são organizados os temas e descritores; como as Secretarias de educação
auxiliam e apoiam o trabalho do professor; qual o tipo de material que os professores recebem
e qual a possível ligação dele com o que deve ser trabalhado nas salas de aula, seguindo a
BNCC, por exemplo; como a gestão escolar organiza seu trabalho para alcançar as médias
propostas; e, por fim, como o aluno fica “no meio disso tudo” – como também pode ser

adoecedor para o aluno estar sendo testado de uma maneira tão extensa dessa forma, a qual
influencia até no repasse de bonificações para a instituição em que ele estuda.
Diante do exposto, a comunicação apresenta algumas tendências em pesquisas no
PPGE/UFJ e aponta consequentemente lacunas teóricas e metodológicas que precisam ser
ocupadas por outros estudos na expectativa de ultrapassar o campo da produção acadêmica e
ocupar a escola e a educação pública em uma perspectiva da qualidade social.
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Resumo:
O Plano Municipal de Educação pode ser compreendido como um instrumento articulador da
política pública com vistas à qualidade social da educação pública. Diante disso, essa pesquisa
teve como objeto a educação infantil no PME de Jataí – GO e o monitoramento de suas metas
e estratégias propondo-se a buscar responder a seguinte problemática: como o PME de Jataí
aborda as metas e estratégias para a educação infantil e como suas estratégias tem sido
implementadas? O objetivo geral da pesquisa buscou identificar e compreender como o PME
de Jataí aborda as metas e estratégias relacionadas educação infantil e como estas tem sido
implementadas. Para atingir tal propósito, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e
documental, tendo como corpus principal, o texto do PME e os relatórios de monitoramento
disponíveis no sítio da Secretaria Municipal de Educação. Após a análise documental, concluise que o texto do PME que se refere a educação infantil é praticamente idêntico ao texto do
PNE, os relatórios de monitoramento não permitem perceber se houve avanço no que tange as
metas e estratégias e, diante disso, não é possível - a partir disso – evidenciar a melhoria da
qualidade da educação nesse nível de ensino.
Palavras-chave: Educação infantil. Plano Municipal de Educação. Monitoramento. Metas e
estratégias.
1 Introdução
A pesquisa interinstitucional desenvolvida entre 2014 e 2017 localmente intitulada “Os
Conselhos Municipais de Educação e a qualidade socialmente referenciada do ensino” trouxe
importantes avanços na compreensão acerca dos sentidos, funções, perfil dos Conselhos
Municipais de Educação (CME) no estado de Goiás. Esse estudo fortaleceu o NUFOPE- Grupo
de Pesquisa Formação de Professores e Práticas Educativas, da Universidade Federal de Jataí,
enquanto lócus de reflexão sobre esse ente político e possibilitou o avanço na produção do
conhecimento sobre esse objeto, garantindo, inclusive a publicação de livro e artigos em
periódicos especializados.
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A continuidade desse estudo, também realizada interinstitucionalmente, pretende
verificar como o CME tem contribuído para o acompanhamento, avaliação e implementação
dos Planos Municipais de Educação (PME) com vistas à organização de uma educação pública
de qualidade socialmente referenciada. Em Jataí, especificamente, além do acúmulo teórico,
docentes vinculados ao Grupo de Pesquisa responsável pelo desenvolvimento da pesquisa
também compõem a Comissão de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação
local (2015-2025). Diante disso, a pesquisa que ora relatamos intentou contribuir com essa
investigação mais ampla ao buscar responder a seguinte problemática: como o PME de Jataí
aborda as metas e estratégias para a educação infantil e como suas estratégias tem sido
implementadas?
A pesquisa teve como objetivo geral: identificar e compreender como o PME de Jataí
aborda as metas e estratégias relacionadas educação infantil e como estas tem sido
implementadas. Especificamente, o desenvolvimento do estudo buscou: a) avançar no
entendimento sobre o papel dos Conselhos Municipais de Educação, especialmente na
organização e implementação dos Planos Municipais de Educação; b) levantar e debater as
metas e estratégias do PME local acerca da educação infantil tendo como parâmetro o Plano
Nacional de Educação; c) identificar os avanços e resistências no processo de implementação
do PME (especialmente naquilo que se refere a educação infantil) e os processos de
representação e participação sociais, especialmente a atuação do CME e d) problematizar como
o processo de implementação das metas e estratégias sobre educação infantil tem chegado às
creches e pré-escolas em Jataí – GO com vistas a oferta de educação de qualidade socialmente
referenciada.
Considerando esses objetivos, nessa proposta compreendemos que a educação infantil,
conforme disposto na LDB 9394/96, “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”. O PME de Jataí (Lei Municipal
3708/2015), acompanhando o disposto no PNE em vigência, traz metas e estratégias que versam
sobre essa etapa da educação básica, cuja responsabilidade em um regime de colaboração
federativa é prioritariamente dos municípios, e, dessa forma, vale problematizar como o
município tem implementado essas metas e estratégias com vistas à educação de qualidade
socialmente referenciada e a formação integral do indivíduo.
Foi relevante, também, verificar se e como os representantes dos trabalhadores em
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educação infantil e o CME local tem contribuído no debate acerca da implementação do PME.
A pesquisa justificou-se pelo envolvimento da acadêmica de graduação/iniciação
científica no debate em torno do tema ampliando sua formação inicial e também porque
trabalhos anteriores – desenvolvidos no bojo das duas pesquisas interinstitucionais - revelaram
que há lacunas no que se refere a estudos sobre os CME. O desafio se configura, portanto, em
refletir acerca das articulações entre o CME em Jataí, as estratégias do PME que envolvem a
educação infantil e a participação nos processos decisórios que interferem diretamente no fazer
dos/as docentes.

1.1 Educação infantil: a primeira etapa da educação básica

Para entendermos melhor a importância de um PME de qualidade relacionado à
educação infantil, precisamos ter uma compreensão do quão relevante é a essa etapa,
configurando-se como a primeira da educação básica e qual o seu papel social.
Frequentar a pré-escola tem grande importância e pode influenciar diretamente a vida
da criança, possibilitando aprender com um grupo social, ser inserido a uma nova realidade,
fazendo com que desde cedo aprenda a (con)viver em sociedade. Faria (2005, p. 2) citando o
poeta José Saramago recordando em sua autobiografia que “(...) o menino que nós fomos está
contido em nós, mas o adulto que nós somos não está contido nesse menino. Esse menino é
uma coisa em si (...) para uma criança o mundo é todo ele uma tentação (...) deixa-te levar pela
criança que foste”.
Em virtude da história da educação infantil no Brasil, as creches e pré-escolas não fazem
apenas um trabalho educativo, que envolve diretamente a aprendizagem de conteúdos e
formação de conceitos na infância, mas abrange outros aspectos, que estão ligados a higiene,
nutrição, saúde como um todo e proteção, apontando para a falsa dicotomia entre o cuidar e o
educar na infância.
Dessa forma, a primeira etapa educacional se torna uma ação extremamente complexa
e de suma responsabilidade. Esse segundo fator – de supervalorização do cuidar em detrimento
do educar - está enraizado nos nossos pensamentos e até na formação de professores, mas há
pouca menção aos aspectos do cuidar como podemos analisar no PME, no qual não são
abordadas metas e estratégias voltadas à essa parte não menos importante da educação infantil.
Como dito, podemos observar que não é possível a separação entre o educar e cuidar na
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educação infantil, os dois elementos se imbricam nessa etapa, principalmente nos primeiros
contatos da criança com as instituições regulares de educação (creches e pré-escolas). Nesse
sentido, Nunes, Corsino e Didonet (2011, p. 14) afirmam que
Educar e cuidar, duas ações separadas na origem dos serviços de atenção à criança
pequena, tornam-se, aos poucos, duas faces de um ato único de zelo pelo
desenvolvimento integral da criança. Cuidar e educar se realizam num gesto
indissociável de atenção integral. Cuidando, se educa. Educando, se cuida. Impossível
um sem o outro.

Concordando com essa assertiva, é necessário que o município de Jataí, juntamente com
o CME, dê subsídios, inclua e contemple os aspectos do cuidar da criança pequena no PME,
pois em conjunto com os elementos educativos, é de imensa importância na educação infantil.
Nossas crianças precisam crescer e aprender com qualidade e é dever do Governo, Estado e
Municípios garantir um ensino de qualidade e infraestrutura para que os alunos sejam bem
acolhidos, cuidados e ensinados. Dessa forma, essa pesquisa compreende que o PME pode ser
uma importante ferramenta em defesa dessas garantias.

2 Metodologia
A pesquisa teve como objeto de estudos o processo de implementação do Plano
Municipal de Educação no que se refere, especificamente, as metas e estratégias para a
educação infantil e dada a natureza do trabalho foi realizada uma pesquisa qualitativa,
entendendo como aquela que se caracteriza segundo Triviños (1987, p. 128-130) pelos
seguintes aspectos:
- “A fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o
instrumento principal”. O pesquisador vai até o local ou até o grupo pesquisado e torna-se o
principal instrumento de coleta de dados utilizando geralmente a observação. Esse contato é
necessário uma vez que o contexto é elemento destacado na pesquisa qualitativa para a
interpretação de um fenômeno.
- “A pesquisa qualitativa é descritiva”. Os dados recolhidos são apresentados quase
sempre como texto. É essa forma de apresentar os resultados que poderá abarcar as minúcias
de um objeto analisado qualitativamente.
- “Esse tipo de pesquisa interessa-se mais pelo processo do que simplesmente pelos
resultados ou produtos”. Durante o processo da pesquisa e de, especialmente de coleta de dados,
o pesquisador deve se perguntar quais foram os elementos constitutivos de uma determinada
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ação ocorrida e não apenas com a ação em si.
-“A análise de dados é feita de forma indutiva”. O objetivo primeiro da pesquisa
qualitativa não é responder ou ratificar hipóteses colocadas a priori. Ao contrário, as afirmações
são construídas a partir da análise aprofundada do objeto de estudo para o qual o pesquisador
elencará questões mais relevantes para serem examinadas.
- “O significado é de importância vital na abordagem qualitativa”. O significado que as
pessoas atribuem àquilo que as cerca e sobre as próprias vidas é de suma importância para o
pesquisador qualitativo.
A fim de responder aos objetivos elencados, a pesquisa foi de cunho bibliográfico e
documental. A pesquisa bibliográfica abrange a leitura, análise e interpretação de livros,
periódicos, documentos, entre outros, que possibilitam realizar um plano de leitura atenta e
sistemática objetivando a fundamentação teórica e conceituação do estudo.
A pesquisa documental, por sua vez, consiste em selecionar, tratar, interpretar as
informações em estado bruto, buscando extrair valores de documentos escritos existentes,
documentos que não foram analisados e precisam ser considerados cientificamente autênticos.
A pesquisa documental se caracteriza como aquela que “[...] a fonte de coleta de dados
está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes
primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou
depois (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 177).

Para tanto, o corpus da pesquisa foi composto pelas versões do PME de Jataí – GO, as
atas da Comissão que executa o processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação do
citado Plano (reuniões de formação, aprovação de relatórios, debate dos dados obtidos para
avaliação do Plano), atas das reuniões do Fórum Municipal de Educação e, com destaque, os
relatórios anuais de acompanhamento da implementação das metas e estratégias do PME com
vistas a analisar os avanços e resistências e o papel dos entes políticos de representação nesse
processo.
Para verificar e problematizar como o processo de implementação das metas e
estratégias sobre educação infantil tem chegado às creches e pré-escolas em Jataí – GO deveria
ter sido realizado, juntamente com o Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Pedagogia
da Universidade Federal de Jataí (UFJ), observação participante em creches e pré-escolas
pertencentes a Rede Municipal a fim de captar os avanços e limites desse Plano Municipal para
a oferta de uma educação pública de qualidade socialmente referenciada.
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Contudo, esse objetivo da pesquisa não foi atingido em virtude da pandemia (Covid-19)
e a suspensão das atividades presenciais na educação infantil na Rede Municipal e escolas
privadas que ofertam essa modalidade de ensino em Jataí. Não foi possível ir às escolas e
observar se e de que modo as metas e estratégias estão chegando ao chão das instituições de
educação infantil apontando, portanto, para uma pesquisa que ainda pode ser feita.

3 Resultados e Discussão
O PME do município de Jataí, que tem a vigência de dez anos, traz em seu conteúdo dez
diretrizes importantes para o bom andamento e uma educação de qualidade para esse município,
dentre elas estão: erradicação do analfabetismo, superação das desigualdades educacionais,
com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
melhoria da qualidade da educação; valorização dos (as) profissionais da educação. Contendo
20 metas para a educação de forma geral (todos os níveis e modalidades de ensino, carreira,
formação docente, dentre outros) do município, apenas a primeira meta é direcionada para a
educação infantil.
Segue um quadro comparativo entre a primeira meta do PME e do Plano Nacional de
Educação (PNE).
Quadro 1 – Comparação PNE e PME
PNE- LEI N° 13.005/2014

PME- LEI Nº 3.708/2015

Meta 01
Universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5
(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de
educação infantil em creches de forma a
atender, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) das crianças de até 3 (três) anos até o
final da vigência deste PNE

Meta 01
Universalizar, até 2016, a educação infantil na préescola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos
de idade e ampliar a oferta de educação infantil em
creches de forma a atender, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos
até o final da vigência deste PME.

Organização: Silva (2020)

Podemos observar que a primeira meta do PNE também é direcionada para a educação
infantil e que a Comissão que sistematizou o PME local1 usou o mesmo texto do Plano em nível

1

Houve várias versões do texto do PME em Jataí. O texto que culminou na lei aprovada na Câmara Municipal
sofreu mudanças na referida casa deslegitimando todo o esforço da Comissão técnica do PME, CME e as demais
entidades que se fizeram representar na escrita do PME bem como deslegitimou aquilo que fora aprovado na
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nacional.
De acordo com o relatório de monitoramento do PME, até o ano de 2017, 100% das
crianças de 4(quatro) a 5(cinco) anos estavam matriculadas em pré-escolas, e 29,92% das
crianças de até 3(três) anos estavam acolhidas em creches, buscando chegar em 50% até 2025
que é a data de vigência do plano. (JATAÍ, 2017).
O município definiu algumas estratégias para que as metas fossem cumpridas e
implementadas com sucesso. Referente à primeira meta, foram elaboradas 16 estratégias, porém
não é possível saber se foram implementadas ou não, pois essas informações não constam nos
relatórios de monitoramento e não foi possível verificar in loco nas creches e pré-escolas do
município se houve avanço, como já dito.
Todavia, essa informação é de grande importância, especialmente para o
monitoramento da própria Secretaria de Educação do município com vistas a qualidade de
ensino.
Posto isso, apresentamos um quadro com as estratégias referentes a primeira meta do
PME (única que aborda a educação infantil).

Quadro 2- Estratégias do PME/Jataí para a educação infantil
PME- LEI Nº 3.708/2015
1. Constituir comitê multidisciplinar composto por diferentes entidades representativas, Secretaria
Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação, Universidade Federal de Goiás, Conselho
Municipal de Direito da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar e Conselho Comunitário para
apresentar, três meses após a promulgação do PME, planejamento de atendimento às crianças de zero
a cinco anos para 2018, para o decênio contemplado por esse plano.
2. Assegurar a oferta de educação infantil, em três anos a partir da vigência desse plano, para 50%
das crianças de até três anos de idade e para 100% das crianças de quatro a cinco anos, e até o final
da década universalizar o atendimento de crianças de zero (0) a cinco (5) e professores especializados.
3. Definir metas de expansão da rede pública de atendimento de zero a cinco anos.
4. Realizar periodicamente, sob-responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, levantamento
de demanda de Educação Infantil para crianças de zero a cinco anos estabelecendo prazos e
metodologia de aferição da demanda das famílias por creche.
5. Manter, em regime de colaboração com o Governo Federal, equipe capacitada para propor o
planejamento para construção e reestruturação de creches bem como aquisição de equipamentos
visando à melhoria da rede física das instituições de educação infantil.
6. Garantir, com recursos do Município e/ou em parceria com o Governo Federal, a partir do
levantamento de demanda por educação infantil, a ampliação e/ou construção de creches e pré escolas
a partir de 2016 para atender progressivamente a demanda manifesta.
7. Propiciar a formação inicial e continuada dos (as) profissionais regentes que atuam na educação
infantil do Município, assegurando o atendimento por profissionais com formação superior na área
de atuação até o final da década de vigência do plano.
Audiência e Conferências Municipais que envolveram, especialmente, a Rede Municipal no debate acerca do texto
do PME.
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8. Articular parcerias com instituições públicas de ensino superior para o oferecimento cursos de
graduação e pós-graduação e aperfeiçoamento que possam incorporar à prática pedagógica as
pesquisas educacionais recentes sobre as teorias educacionais no atendimento das crianças de zero a
cinco anos para todos os profissionais que atuem na educação infantil.
9. Propiciar gradativamente a Educação Infantil para as crianças de quatro a cinco anos residentes na
zona rural, de acordo com a demanda manifesta.
10. Priorizar o atendimento da criança de zero a cinco anos em instituições de educação infantil que
garantam as especificidades dessa etapa, atendendo os parâmetros nacionais de qualidade, visando o
ingresso do (a) aluno (a) de seis anos no ensino fundamental.
11. Regulamentar, via Conselho Municipal de Educação, a transição da criança da Educação Infantil
para o 1º ano do Ensino Fundamental, garantindo matrícula nas escolas.
12. Criar metodologia de acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência das crianças
de educação infantil, em especial das beneficiárias de programas de transferência de renda,
apresentando à Secretaria Municipal de Educação relatório anual.
13. Garantir a relação número de crianças/professor previsto na legislação vigente.
14. Garantir a oferta de Educação Infantil para populações no campo para crianças de quatro (4) a
cinco (5) anos nas escolas rurais adaptando o espaço escolar (mobiliário, espaços lúdicos, material
pedagógico, pessoal especializado e transporte escolar adequado) para o atendimento adequado para
as crianças dessa faixa etária.
15. Garantir o atendimento educacional especializado (pessoal especializado com formação específica
na área de atuação) em turmas de Educação Infantil nas quais haja alunos com deficiência, transtorno
global de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, educação bilíngue para crianças
surdas.
16. Assegurar o atendimento às crianças de (quatro) 4 a (cinco) 5 anos, gradativamente em instituições
de educação infantil em tempo integral, conforme determina o Plano Nacional de Educação, com apoio
do Governo Federal.
Organização: Silva (2020)

Fazendo uma comparação entre as estratégias do PNE e PME notamos que, em sua
grande maioria, elas se assemelham ou são idênticas, isso significa que o município e o governo
estão de acordo e com o mesmo propósito ou que as peculiaridades locais não foram
contempladas no PME local? Até porque percebe-se um descaso governamental em relação à
educação e isso reflete em como o município irá trabalhar.
O PME enquanto documento que sintetiza o planejamento da política educacional para
a próxima década precisa ter como referência a qualidade socialmente referenciada de
educação. Enquanto docentes em formação, queremos ver a educação brasileira almejando
qualidade, que nossos professores sejam valorizados e tenham condições de uma formação
continuada, nossos alunos sejam bem acolhidos e encontrem escolas com estruturas adequadas
e que recebam a escolarização como ela deve ser: de qualidade.

A qualidade da educação, portanto, não se circunscreve a médias, em um dado
momento, a um aspecto, mas configura-se como processo complexo e dinâmico,
margeado por um conjunto de valores como credibilidade, comparabilidade, entre
outros. (DOURADO, 2009, p. 5).
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Diante disso, a educação infantil é imprescindível à formação das futuras gerações e o
monitoramento do PME deve auxiliar para servir de referência para que a educação seja de
qualidade, visando cada vez mais melhorias estruturais, de condições de trabalho e estudo para
todos.

4 Considerações Finais
A pesquisa tratou-se de um desdobramento das atividades investigativas desenvolvidas
pelo NUFOPE, especialmente no projeto interinstitucional sobre os CME e a implantação dos
PME.
Nesse estudo, buscou-se compreender como a educação infantil é abordada no PME de
Jataí, como tem se dado o processo de implementação das estratégias do referido Plano nas
instituições de educação infantil com vistas a qualidade socialmente referenciada.
Foi possível perceber que o PME local, no que tange a educação infantil, tem
praticamente a mesma redação do Plano Nacional. Outros estudos envolvendo o PME de Jataí
relatou o processo de tramitação legislativa (OLIVEIRA e SANTOS, 2020) e como esta casa
desconfigurou o texto construído coletivamente com participação ativa da sociedade civil
organizada inclusive por meio de audiência pública e conferência que reuniram todos os
profissionais da Rede Municipal de Educação e parte significativa de outras redes e níveis de
ensino.
Os relatórios de monitoramento também não permitem compreender como e de que
forma a Secretaria Municipal de Educação (considerando que a educação infantil deve ser
ofertada prioritariamente pelos municípios) planeja e articula a consecução das estratégias para
a educação infantil. Uma informação disponível no relatório de monitoramento nos permite
inferir que os mesmos são confeccionados por representantes de diferentes origens da sociedade
civil e profissionais da educação como Secretarias Municipal e Estadual de Educação,
Universidade, CME, Sindicatos e outros de modo a permitir algum grau de participação e
representatividade.
Inicialmente, a pesquisa também pretendia – de forma articulada ao Estágio
Supervisionado do Curso de Pedagogia da UFJ - observar na realidade de creches e pré-escolas
do município se e como as estratégias tomam corpo nas instituições. Porém, a pandemia e a
suspensão das atividades presencias tanto na Universidade quanto nas instituições de educação
infantil impediram a realização dessa etapa e indica-se, assim, a continuidade do estudo.
9
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A COR DO PODER: RACISMO ESTRUTURAL NO BRASIL É
MITO OU REALIDADE?
Sousa, Aparecida Oliveira de Moraes
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo pesquisar a diversidade racial no Poder Judiciário,
com recorte para o cargo da magistratura, com abrangência nacional e delimitação
temporal de 2013 a 2018. Tem por finalidade averiguar a representatividade do povo
negro naquele espaço de poder e a integração do afrodescendente a partir da vigência do
Estatuto da Igualdade Racial, Lei Federal 12.288/2010. A base de dados da pesquisa foi
o censo do Poder Judiciário elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça-CNJ realizado
no segundo semestre de 2013 e a pesquisa ao perfil sociodemográfico do Poder
Judiciário de 2018. A pesquisa pode ser caracterizada como documental e exploratória,
a partir de uma abordagem etnográfica. Em 2013 o Censo do Poder Judiciário mostrou
que 15,6% representava a soma dos magistrados declarados negros no âmbito daquele
Poder, sendo que destes, apenas 1,4% eram pretos, a parte remanescente de 14,2% era
composta de pardos. O referido cenário corroborou para a elaboração da Resolução n.
203/2015, pelo CNJ, com a finalidade de minimizar a disparidade numérica que o
afrodescendente representava no cargo da magistratura do Poder Judiciário, iniciativa
que cumpre o interesse do Estatuto de Igualdade Racial. Em decorrência disso, passouse a reservar o percentual de 20% dos cargos da magistratura para o ingresso de pessoas
que se autodeclaram negras, que são igualmente submetidas ao processo seletivo de
concurso público de provas e títulos. Em 2018 uma segunda pesquisa do CNJ
apresentou um tímido progresso quantitativo do grupo étnico minoritário a ocupar os
cargos da magistratura da Instituição, mesmo na vigência da nova resolução que trouxe
uma proposta integrativa. Entre os magistrados do País, 80,3% se autodeclararam
brancos, em oposição a 16,5%, pardos, 1,6% amarelos, e apenas 1,6% pretos, ou seja, se
obteve um acréscimo de 3,5% dos negros no Poder Judiciário; pequenez insuficiente
para proporcionar que 20% daquele órgão seja composto por afrodescendentes. O maior
Tribunal de Justiça do País(SP) possui a seguinte composição magistral: brancos 93,3%;

amarelos 3,4%; pretos 0,2% e pardos 3,0%. Percorrido período superior a um século da
abolição da escravidão no Brasil, e compondo 56,10% da população nacional, segundo
a Pesquina Nacional por Amostra de Domícilio-Pnad(2019) os afrodescendentes não
foram integrados aos cargos da magistratura(cargo de decisão) do Poder Judiciário.

Palavras-chave: Judiciário. Raça. Representatividade. Desigualdade. Racismo.

NECESSIDADES FORMATIVAS PARA DISCUTIR O TEMA SUICÍDIO NA
ESCOLA: PLANEJAMENTOS PARA O ENSINO REMOTO
SOUSA, Glauce Tayane Santos¹; ROCHA, Carlos Joaquim Barbosa da2; BASTOS,
Sandra Nazaré Dias3
¹ Universidade Federal do Pará(UFPA), Instituto de Estudos Costeiros (IECOS),
Campus Bragança, santosglaucia304@gmail.com
² Universidade Federal do Pará(UFPA), Núcleo de Assistência Estudantil (NAEST),
Campus Bragança, bcarlosjoaquim@gmail.com
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Resumo:
O objetivo principal desse trabalho é apresentar o levantamento realizado para mapear as
demandas requeridas pelos professores da educação básica sobre o tema suicídio, visando
o planejamento de atividades formativas, adaptadas para o ensino remoto. O levantamento
das demandas foi realizado com professores de uma escola pública, por meio de um
questionário, para mapear as necessidades de formação. Participaram do levantamento 05
professores, com idade entre 28 e 43 anos, que atuam na escola em diferentes áreas do
conhecimento (Biologia, Geografia, Física, Pedagogia e História). De acordo com os
resultados obtidos, foi possível perceber que todos os professores afirmam que tem
conhecimento sobre o tema, no entanto, em maioria manifestam que esse conhecimento é
insuficiente diante das demandas da escola. Eles também relataram que já se depararam
com casos de automutilação e tentativa de suicídio nas escolas onde trabalham e que
precisam de atividades de formação continuada sobre esse tema. Esse trabalho forneceu
resultados valiosos que irão nortear a elaboração das atividades formativas, em caráter
remoto, previstas para acontecer em 2021 e que serão direcionadas para identificação e
acolhimento dos casos.
Palavras-chave: Formação de Professores. Ações Preventivas. Extensão Universitária.
1 Introdução

Esse trabalho surgiu a partir de uma experiência vivenciada por um grupo de alunos
no âmbito do Estágio Supervisionado em uma escola pública do município de Bragança, no
estado do Pará, quando o tema do suicídio foi levantado na escola. De acordo com a
organização mundial da saúde (OMS, 2019) o suicídio é a segunda maior causa de morte
entre adolescentes de 15 a 21 anos de idade, fazendo com que tal informação seja um dado

alarmante para a conjuntura atual. Nesse sentido, verificamos a importância de tratar sobre
suicídio nas escolas principalmente por meio de ações preventivas, pois se evidencia cada
vez mais o quão importante é o papel da escola como mediadora da prevenção para estas
pessoas, saber identificar e promover ações que busquem ajudar a estes indivíduos é
decisões de responsabilidade da escola e que cabe a ela ser uma das principais
influenciadora no processo de prevenção ao suicídio.
Antes de acontecer o suicídio consumado, há formas de identificar comportamentos
suicidas e o reconhecimento dos sinais e consequentemente ações preventivas aplicadas a
vitima, são de vital importância para a prevenção do ato suicida em si. O comportamento
suicida é dividido em três linhas: ideação suicida, geralmente são pensamentos suicidas,
desejo de morte, ideias de tentativas e planejamento destas; A tentativa de suicídio e o
suicídio consumado (BRAGA E DELL’AGLIO, 2013), o reconhecimento dos dois
primeiros fatores pode evitar o suicídio consumado, se houver aplicação de ajuda a quem
os cometeu.
A escola por ser um local de maior contato com o público alvo a esse problema deve
ser um dos principais influentes na promoção de ações e/ou atividades preventivas ao
suicídio, com o intuito de proporcionar ajuda aos alunos, aqueles que apresentam algum
sintoma ou comportamento suicida, mas também disponibilizar conhecimentos à
comunidade escolar como um todo, para que haja sensibilização por parte desta e
preparação para atuação correta em casos de comportamentos suicidas.
No entanto, antes de planejar ações de prevenção voltadas a escola, é importante a
sensibilização dos profissionais da área, já que eles estarão em contato mais frequente com
os alunos e poderão observar de forma mais próxima atitudes ou indícios de
comportamento suicida.
Diante disso, é impossível não considerar a importância e a função que o ambiente
escolar pode assumir na prevenção do suicídio e na proposição de ações que promovam a
adoção de comportamentos de valorização da vida. Isso porque a escola é uma das
principais instituições responsáveis pelos processos de formação humana e cidadã, bem
como um ambiente privilegiado para o desenvolvimento de crianças e adolescentes,
podendo assumir um protagonismo na proposição de ações e/ou atividades preventivas ao
suicídio ao disponibilizar informações qualificadas sobre o tema.
.O objetivo principal desse trabalho é apresentar o levantamento das demandas
requeridas por professores da educação básica sobre o tema suicídio, visando em uma etapa

posterior, promover ações e atividades adaptadas ao ensino remoto, considerando o
contexto pandêmico que vivemos na atualidade. A ação descrita faz parte da primeira etapa
do projeto de extensão “Vamos falar sobre suicídio? Ações de prevenção na educação
básica em tempos de pandemia em Bragança, Pará” que é desenvolvido no âmbito da
iniciação à docência em uma escola pública do município.

2 Metodologia

O levantamento das demandas foi realizado com professores da EEEFM Argentina
Pereira, escola localizada na zona urbana do município de Bragança, Pará. Para tanto,
utilizamos um questionário para identificar as necessidades de formação. O questionário
foi dividido em quatro seções organizadas da seguinte forma: a) identificação do
profissional; b) conhecimento e experiência sobre o tema c) dificuldade de abordagem do
tema d) necessidade de formação. O questionário foi criado na plataforma google forms e
enviado por e-mail aos 18 professores que compõem o quadro docente da escola.
As respostas foram organizadas em uma planilha para melhor visualização dos
dados e para facilitar o registro e análise dos resultados. Participaram do levantamento 05
professores, com idade entre 28 e 43 anos, que atuam na escola em diferentes áreas do
conhecimento (Biologia, Geografia, Física, Pedagogia e História). Todos tem formação em
nível de pós- graduação (60% com especialização e 20% com mestrado) e atuam no
magistério por um tempo que varia entre 3 a 23 anos.

3 Resultados e Discussão

Em relação ao conhecimento e experiência sobre o tema alguns professores
afirmaram já terem participado de formações específicas e 40% afirmam conhecer a lei nº
13.819 (BRASIL, 2019) que institui a política nacional de prevenção da automutilação e
do suicídio. Apesar disso, eles afirmam que tem pouca familiaridade com esse assunto
(Figura 01).

Figura 1 – Nível de conhecimento dos docentes em relação ao tema.

Fonte: dados gerados pelos autores

É possível perceber que os todos os professores afirmam que tem conhecimento
sobre o tema, no entanto, em maioria manifestam que esse conhecimento é insuficiente
diante das demandas da escola. A lei de nº 13.819 de 2019, institui a politica nacional de
prevenção da automutilação e do suicídio para assegurar assistência para pessoas que
apresentam comportamentos suicidas. Conhecer essa lei é um grande passo na condução da
discussão do tema na escola, uma vez que o professor pode ver onde e como pode atuar.
Teixeira (2001), afirma que o suicídio se apresenta como um grande desafio para,
principalmente, profissionais da saúde e da educação. Saber identificar os indícios de
suicídio é de vital importância para a prevenção, tanto das tentativas quanto do próprio ato.
No entanto, o autor adverte que só identificar não é o bastante, os profissionais têm que
saber responder às necessidades daqueles que apresentam os indícios. Neste sentido,
evidencia-se cada vez mais o quão importante é o papel da escola como mediadora na
prevenção por meio da promoção de ações que busquem ajudar indivíduos no processo de
prevenção ao suicídio.
O papel dos professores é muito importante nesse processo, pois boa parte dos
alunos que tem pensamentos suicidas não exprime de maneira direta seu desejo que passa
despercebido no meio de amigos, muitas vezes o sorriso no rosto mostra que
aparentemente tudo vai bem, porém, essa característica é um disfarce para o desejo de
morte que está camuflado. Para conseguir identificar indícios de comportamentos suicida é
necessário formação, conhecimento e informação sobre os assuntos que envolvem o tema
(SOUZA; KUCZYNSKI, 2012).

Os professores afirmam que nas escolas onde trabalham já houve casos de
automutilação e tentativa de suicídio (Figura 2). Para alguns o contato com casos dessa
natureza aconteceu mais de uma vez na vida profissional (Figura 3).
Figura 2 – Frequência da ocorrência de casos

Fonte: dados gerados pelos autores

Figura 3 – Número de casos em que os docentes tomaram conhecimento nas escolas onde trabalha

Fonte: dados gerados pelos autores

Apesar da gravidade do problema em alguns casos os professores afirmaram que a
escola não se manifestou a respeito das ocorrências registradas, no entanto, em alguns
casos, a escola acionou a família e os órgãos competentes, como podemos observar nas
falas a seguir:
A escola não fez nada
(Professores 1 e 2)
[...] houve notificação das famílias, dos órgãos reguladores envolvidos:
Conselho tutelar e aconteceram palestras e ações educativas na escola
(Professor 3)
Houve comunicação por parte da equipe pedagógica da situação dos

alunos (Professor 4)

Essas respostas sinalizam que é necessário investir em ações de formação
continuada aos professores que devem ser estendidas aos demais profissionais que atuam
na escola, tendo como foco a sensibilização e o reconhecimento de indícios da ideação
suicida e de comportamentos de automutilação, bem como manejo adequado quando da
identificação desses casos. Nesse caminho é importante apresentar e informar a
comunidade escolar sobre o fluxo da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) existente no
município de Bragança, que é responsável pelo suporte e cuidado às pessoas em sofrimento
psíquico.
Vital e Gontijo (2013) discorrem sobre a importância de se fazer uma abordam
correta ao indivíduo sofrimento mental em situação de emergência, em especial ao
paciente que tentou suicídio. Embora o estudo realizado pelos autores seja relacionado a
profissionais de saúde, as discussões que levantam são pertinentes também ao universo
escolar, quando ressaltam a importância do acolhimento correto dos casos. Eles defendem
que as abordagens devem ser realizadas com segurança, prontidão e qualidade, uma vez
que estabelecer um bom relacionamento pode ter significativo impacto na percepção do
paciente sobre a qualidade do cuidado oferecido e na prevenção de novas tentativas.
Sobre as principais dificuldades para abordagem do tema em sala de aula, os professores
responderam que a falta de qualificação adequada é a principal barreira que os impede de
abordar esse tema na escola (Figura 4). Aliado a isso, mencionaram ainda o desconforto e
as barreiras pessoais que o tema suscita, além da falta de material adequado e apoio do
corpo técnico.
Figura 4 – Impedimentos mencionados pelos professores para discutir o tema em sala de aula.

Fonte: dados gerados pelos autores

Quando perguntamos se os professores já haviam participado de algum evento de
formação continuada sobre esse tema, a maioria (60%) afirmou que nunca participou de
nenhuma atividade nesse sentido, no entanto, foram unânimes em responder que tem
interesse e acham necessário participar de ações formativas sobre o tema. Segunde eles, a
roda de conversa seria o formato mais adequado, seguida de palestras, oficinas e material
escrito (Figura 5). A maioria dos professores (80%) sinaliza participar de atividades na
modalidade remota, pois é a única alternativa possível nesse momento.
Figura 5 – Atividades formativas de interesse dos professores

Fonte: dados gerados pelos autores

A falta de formação qualificada para abordagem do tema é considerado um dos
principais obstáculos para a inserção desse assunto na escola. Nesse sentido a importância
do projeto se justifica, pois tem como objetivo principal promover, por meio de mídias
sociais e atividades presenciais de grupo (rodas de conversa e oficinas) debates sobre temas
que podem configurar como fatores de risco para o suicídio: bullying, violência na escola,
violência sexual, transtornos mentais, uso abusivo de álcool e outras drogas,
preconceito/estigma, luto e perdas, isolamento e relações interpessoais.
A época em que vivemos trouxe consigo questões existenciais preocupantes: as
tecnologias da informação e comunicação do século XXI que prometiam encurtar
tempo/espaço e conectar as pessoas revelaram-se como sendo uma das principais causas
para a desunião de laços afetivos sólidos. Todas as relações afetivas são de suma
importância para a melhoria de uma sociedade doente e atarefada como a que estamos. A
depressão é a principal razão para o suicídio e ela possui diversas causas, dentre elas o

isolamento social resultado da liquidez nas relações sociais. Para Maruco e Rampazzo
(2017), vivemos em um tempo assombrado pelo interior de si mesmo, em que pais não
agem como pais e filhos não sabem a quem recorrer. Nesse contexto, tudo se torna motivo
para a tristeza e angústia, que se acumulam em cada individuo e são camufladas pelo
sorriso no rosto. A liquidez nas relações sociais, cada vez mais presentes, é um ponto
essencial para relações fluídas, passageiras e para relacionamentos efêmeros que podem
resultar no enfraquecimento psicológico da população (BAUMAN, 1999).
Diante desse contexto, acionamos o que defendem Maruco e Rampazzo (2017) ao
afirmarem que “o ambiente escolar é considerado um espaço para o desenvolvimento
intelectual do indivíduo, contribuindo para a sua formação enquanto cidadão”, logo a
inclusão de temáticas relacionados ao suicídio ajudará tanto na prevenção de casos, como
na formação cidadã. De acordo com os resultados obtidos os professores não só acham
necessário falar de suicídio como sinalizam a necessidade de formação adequada pra tal.

4 Considerações Finais

Ao longo do desenvolvimento do projeto passamos por diversas aprendizagens,
uma delas, em decorrência da pandemia, nos levou a pensar e estruturar alterações nas
atividades projetadas inicialmente. O obstáculo inicial, gerado pelo distanciamento social,
nos motivou a buscar mecanismos e ferramentas para superar a distância e permitir o
contato com a escola, mesmo de forma remota. Nesse caminho, o levantamento das
demandas dos professores por meio do questionário nos forneceu resultados valiosos que
irão nortear a elaboração das atividades formativas, em caráter remoto, previstas para
acontecer em 2021, na segunda fase do projeto. Nesse contexto, a pandemia de COVID-19
foi responsável por muitas mudanças ocorridas no cronograma do projeto, isso fez com que
as atividades anteriormente previstas fossem readequadas e reformuladas para atendimento
da demanda atual.
De acordo com os resultados apresentados, verificamos que é necessário investir na
promoção de atividades de formação no ambiente escolar, contribuindo assim para
implementação e aprofundamento dessa discussão na escola. O projeto contará com uma
segunda fase que utilizará esse levantamento como ponto de partida para o
desenvolvimento de ações formativas na escola e que pretendem envolver toda a
comunidade escolar.
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Resumo:
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Urutaí oferta,
desde 2010, o curso técnico em informática integrado ao ensino médio. Para o currículo ser
integrado faz-se necessário associar as disciplinas da área propedêutica com os conteúdos
específicos da área de informática, dando sentido à interdisciplinaridade. Segundo Japiassu
(1994), essa interdisciplinaridade se daria através de trabalhos conjuntos entre as disciplinas,
tanto em sua metodologia, procedimentos e conceitos. Nesse sentido, com o objetivo de
verificar se há integração entre os conteúdos de química com os conteúdos das disciplinas
especificas da área informática, os bolsistas do PIBID/Química do IF Goiano - Campus
Urutaí, realizaram a análise do projeto pedagógico do curso (PPC) técnico em informática
integrado ao ensino médio do ano de 2012. Foram analisadas as ementas das 10 disciplinas
específicas do curso de Informática, em que foi possível constatar a inexistência de uma
correlação entre os conteúdos. A partir de tal constatação, os bolsistas do PIBID/Química
sugeriram possíveis estratégias de integração entre os conteúdos de Química e os conteúdos
de informática. Das ementas analisadas da 1ª série, verificou-se que apenas as disciplinas de
“Manutenção de Computador” e Fundamentos de Informática” poderiam correlacionar com
os conteúdos de Química. Já na 2ª série, a disciplina possível de integração foi “Banco de

Dados”. Porém, na 3ª série não foi encontrada nenhuma forma de integralizar os conteúdos
por serem específicos. Em “Manutenção de Computador”, da 1ª série, é possível relacionála aos elementos da tabela periódica, bem como a condutividade, soldas etc., além de
desenvolver projetos de reciclagem de lixo eletrônico, com descartes eletrônicos. Em
“Fundamentos de Informática”, pode-se trabalhar com o pacote Office utilizando suas
ferramentas (por exemplo, elaboração de gráficos de titulação), como também, trabalhar com
ligações químicas e geometria molecular através de softwares, etc. Na 2ª série, em “Banco
de Dados” propôs-se a utilização/elaboração de um programa de armazenamento de dados,
para guardar resultados obtidos em uma pesquisa realizada durante a aula de química.
Conclui-se que, apesar do currículo do curso técnico em Informática ser denominado
integrado, a relação entre os conteúdos das áreas técnica e do ensino médio é praticamente
inexistente, havendo necessidade da reformulação do projeto pedagógico do curso. E para
tal reformulação é pertinente considerar que, as ementas das disciplinas técnicas apresentem
possíveis propostas de integração, ou metodologias que articulem seus conhecimentos com a
área propedêutica do curso, conforme previsto pela legislação vigente.
Palavras-chave: Integração Curricular. PIBID. Ensino de Química. Informática.
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Resumo:
O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TDIC) para o ensino de Língua

Portuguesa, apesar de estar em evidência e ter ganhado a atenção de pesquisadores e de
professores nos últimos meses, em decorrência da pandemia da Covid-19, é objeto de
estudiosos da área de linguagens há algum tempo (RIBEIRO, 2020). Diante disso, na
tentativa de propiciar atividades de complementação aos conteúdos trabalhados no Plano de
Estudo Tutorado (PET), disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas
Gerais, no momento de ensino remoto, a estudantes de 7º e 8º anos de uma escola pública
do Sul de Minas Gerais, um grupo, composto por oito residentes do Programa Residência
Pedagógica, Língua Portuguesa, da Universidade Federal de Alfenas, supervisionado pela
coordenadora e preceptora, elaborou atividades, fazendo uso de formulário do “Google”,
sobre os gêneros discursivos anúncio publicitário, resumo e crônica, utilizando a
metodologia em rotação por estações de aprendizagem (MACHADO; LUPEPSO;
JUNGBLUTH, s.d.; BACICHI; NETO; TREVISANI, 2015). Este trabalho, em andamento,
objetiva descrever e analisar a experiência de produção dessas atividades a partir das
impressões dos residentes, como futuros professores da área, da preceptora e da
coordenadora do grupo, professoras em exercício. Como objetivos específicos, espera-se (a)
descrever o processo de produção das atividades de rotação por estações; (b) identificar e
analisar as principais dificuldades enfrentadas pelo grupo de residentes na elaboração da
atividade e (c) verificar se e de que forma a produção do material contribuiu para a formação
dos futuros professores e da preceptora e da coordenadora. Como método de coleta de dados
da investigação, de base qualitativa (BODGAN; BIKLEN, 1994) e que utiliza a estratégia
de estudo de caso (YIN, 2001; ANDRÉ, 2013), foram coletados, por meio de formulário do
“Google”, os relatos dos participantes da pesquisa acerca da produção, das dificuldades e
das contribuições para a formação inicial e continuada. Os dados coletados estão sendo lidos
e analisados sob a perspectiva dos gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003) e dos estudos dos
multiletramentos (NLG, 1996; ROJO, 2012; KALANTZIS; COPE; PINHEIRO, 2020). Os
resultados parciais apontam dificuldades dos professores em formação quanto ao uso da
ferramenta de formulários do “Google”, utilizada para a elaboração da atividade, mas, ao
mesmo tempo, evidenciam uma contribuição à formação dos participantes da pesquisa tanto
no que diz respeito aos conteúdos de Língua Portuguesa a serem trabalhados na Educação
Básica quanto à elaboração de materiais didáticos com o uso de ferramentas tecnológicas.

Palavras-chave: Gêneros discursivos. Rotação por estações. Metodologias ativas.
Formação de professores.
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Resumo:
Questões associadas à gestão democrática em escolas públicas ganharam maior relevância nas
décadas de 1980 e 1990, assim, propõem-se a identificar e analisar fatores que interferem
nesse processo, abordando as bases legais que a sustenta, analisando o papel do gestor e sua
articulação dentro das instituições de ensino. Com a utilização de pesquisa bibliográfica de
cunho qualitativo descritivo é abordado o conceito de gestão escolar democrática
participativa, assim como, as competências profissionais desses gestores previstas nos
documentos oficiais. Trata-se também, sobre o fortalecimento das formas de comunicação e
de difusão de informações dentro das instituições. Nesse sentido, evidenciou-se a importância
da formação continuada de gestores escolares para que reforcem competências profissionais
necessárias no desenvolvimento do seu trabalho.
Palavras-chave: Gestão democrática. Escola pública. Gestor. Formação.
1 Introdução
Essa pesquisa surgiu, devido a motivação em conhecer melhor questões associadas a
gestão escolar democrática em escolas públicas. Temas associados a democracia, ganharam
ênfase nas décadas de 1980 e 1990, momento em que o país passou por um período de
redemocratização. Nas escolas, gestões pautadas na centralização de poder, foram cedendo
espaço para uma maior participação da comunidade.
Assim, os objetivos foram pensados com o propósito de conhecer de maneira mais
detalhada o conceito de gestão escolar democrática, como também, identificar as bases legais
que sustentam esse modelo de gestão. Qual o perfil esperado de um gestor escolar? Sua
formação pode contribuir na tomada de decisões mais assertivas dentro das instituições de
ensino? São inquietações tratadas na pesquisa, contribuíram no entendimento do ambiente
escolar pautado na gestão escolar democrática.
Durante o desenvolvimento da pesquisa, percebe-se que a gestão democrática é um
1

desafio, porque envolve em seu conceito a construção da cidadania, incluindo a noção de
autonomia, participação, construção partilhada, pensamento crítico em oposição à ideia de
centralização de decisões.
A gestão escolar democrática está relacionada com a participação da comunidade
escolar na construção e desenvolvimento das ações a serem desenvolvidas dentro das escolas,
na pesquisa, destacamos as maneiras de alcançar esses pressupostos.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Um dos fatores que contribuíram para a reorganização social, econômica, e política
brasileira, foi o período de redemocratização nos anos 1980 pela qual passou o país. A
Constituição promulgada em 1988, sem dúvida, veio expressar esse momento histórico. Para
Ferreira (2006), vários foram os avanços legais em relação a ética educacional decorrente
dessa conjuntura, dentre eles a garantia de gestão democrática no ensino público prevista na
alínea VI do Artigo 206 da Constituição Federal. “VI - Gestão democrática do ensino público,
na forma da lei.”
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9.394/96) contempla a
reorganização dos sistemas de ensino, buscando superar as gestões centralizadoras e
antidemocráticas, que limitavam a participação efetiva da comunidade escolar na elaboração e
execuções das ações pedagógicas. Corroborando com o tema:
A democracia participativa promove a subida da população a níveis cada vez mais
elevados de participação decisória, acabando com a divisão de funções entre os que
planejam e decidem lá em cima e os que executam e sofrem as consequências das
decisões cá embaixo. (BORDENAVE, 2000, p. 34).

O período de redemocratização na política pelo qual passou o país incentivou o
desenvolvimento de políticas públicas em diversos setores, dentre eles, na educação, o que
levou a sociedade civil a buscar pela gestão democrática participativa. Nestes termos, fica a
cargo das instituições educacionais reelaborarem o projeto político pedagógico, visando à
forma de gestão a ser desenvolvida (MATTOS, 2001).
Sendo assim, pode-se entender esse modelo de gestão como:
[...] um processo de mobilização, de competência e de energia de pessoas coletivamente
organizadas para que, por sua participação ativa e competente, promovam a realização, o
mais plenamente possível, dos objetivos de sua unidade de trabalho, no caso, os objetivos
educacionais. (LUCK, 2006, p.21).
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De acordo com a autora supracitada, quando se pensa na definição de gestão
democrática, estamos nos remetendo ao fortalecimento da democratização do processo
político-pedagógico, ao incentivo à participação de todos envolvidos na comunidade escolar,
na tomada de decisões que envolvam o coletivo, com intuito de promover um compromisso
social e significativo dos envolvidos.
Segundo Bastos (2005), um dos maiores desafios com a promulgação da LDB tem
sido a gestão democrática na escola pública, uma vez que este tipo de gestão visa à construção
de uma cidadania, incluindo a autonomia e a participação partilhada.
A organização democrática dentro de uma instituição tem como finalidade principal
desenvolver uma administração pautada na competência técnica, política e humana, visando
uma percepção adequada da realidade escolar. Francisco Filho, (2006), aponta a escola
democrática, como sendo aquela que por compreender seu caráter político, promove o
enfrentamento às práticas sociais alicerçadas na exclusão social e discriminação.
Para que essas práticas sociais sejam trabalhadas e excluídas do ambiente escolar, se
faz necessário abertura da instituição a participação do corpo docente e discente, pais e equipe
administrativa. É necessário o envolvimento com o cotidiano escolar, desde as atividades
mais corriqueiras, àquelas que contribuem na tomada de decisões importantes quanto à
dinâmica político-pedagógica da escola.
Um profissional, ao concorrer para um cargo de gestor deverá “[...] pensar a educação
num contexto é pensar esse contexto mesmo: a ação educativa processa-se de acordo com a
compreensão que se tem da realidade social em que se está imerso”, (ROMANELLI, 1986, p.
23). Compreender o contexto social que a escola está inserida, poderá ajudar o gestor na
tomada de decisões assertivas, sugerindo atividades que proporcionem o envolvimento de
toda comunidade escolar na programação e execução do que irá ser desenvolvido.
O termo administração escolar, suas teorias e técnicas foram substituídos pelo termo
gestão, que, não raras vezes, aparece identificado como gestão democrática, subentendendo
aqui, a abordagem imperiosa e busca de enfoques que privilegiem a discussão da ética na
política, a relevância da participação de todos os segmentos da comunidade escolar nas
tomadas de decisões e a prática da própria gestão da educação centrada na perspectiva
democrática. (ADRIÃO e CAMARGO, 2007).
No entanto, deve-se prestar atenção a alguns pressupostos que têm pautado a
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administração da educação no contexto do que se chama de transição democrática. Isso
porque muitos gestores têm elaborado planejamentos de trabalhos satisfatórios e eficientes,
mas que não são colocados em prática no dia a dia da escola, deixando a qualidade
administrativa muito a desejar, ao se apegarem ao documento, às formulações legais, e, pouco
se dedicam à realização do que é proposto em conjunto com a associação escolar (CRUZ
NETO e PRADO, 2013).
A

gestão

escolar

deve

adquirir

uma

visão

participativa,

com

decisões

descentralizadoras, construídas na base no diálogo, como também, proporciona, nesse
contexto, melhoria em muitos aspectos importantes, como afirma, Luck, (2010, p. 18):
• Melhorar a qualidade pedagógica do processo educacional das escolas.
• Garantir ao currículo escolar maior sentido de realidade e atualidade.
• Aumentar o profissionalismo dos professores.
• Combater o isolamento físico, administrativo e profissional dos gestores e
professores.
• Motivar o apoio das comunidades escolar e local às escolas.
• Desenvolver objetivos comuns na comunidade escolar.

Nesse sentido, a gestão participativa pode ser entendida como uma forma de
proporcionar melhoria na parte pedagógica que está diretamente relacionada com a
aprendizagem dos alunos, como também, maior interação entre os gestores e os demais
profissionais envolvidos, direta e indiretamente com a escola, assim, poderão estabelecer
metas comuns e trabalhar para concretizá-las.
Em 2001, o Plano Nacional de Educação foi criado sob o projeto de Lei nº 10.127, de
09 de janeiro de 2001, ele contempla a gestão democrática escolar, que a partir de então passa
a conduzir a gestão de recursos, bem como gestão financeira e o pacto financeiro, alcançando
assim a gestão democrática.
Embora a LBD aborde a questão da gestão democrática superficialmente, ao
determinar os princípios que regem o ensino, envolve, diretamente, as diretrizes que
determinam a gestão democrática. Dentre tais diretrizes, a Lei n º 10.127/01 define que tanto
os sistemas públicos quanto privados devem elaborar seus projetos políticos pedagógicos, de
modo que contemplem a participação efetiva dos profissionais da educação e da comunidade
escolar como um todo.
Sobre os princípios norteadores da gestão democrática nas instituições públicas de
ensino:
Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do
ensino público na educação básica, de acordo com as peculiaridades e conforme os
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seguintes princípios;
I- Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico
da escola;
II- Participação das comunidades escolares e local em conselhos escolares ou
equivalentes (BRASIL, 1996).

Pensar esses princípios, implica em repensar e analisar as escolas que se tem, e, assim,
se necessário, buscar a construção de uma gestão escolar que esteja de acordo com o proposto
nos documentos oficiais, onde a comunidade escolar esteja envolvida no que é planejado e
executado dentro dessas instituições.
Também, cabe destacar que cada instituição escolar é única, tem suas particularidades,
necessitam de intervenções específicas, pensando assim, a gestão democrática é um processo
que se constrói pelo jeito de caminhar. Desenrola-se em uma dinâmica de relações de poder,
que, por vezes, pode ser um entrave para o seu avanço. É imprescindível que seja provocada,
vivida e apreendida por todos que pertencem ao contexto social imediato da organização
escolar, sujeitos sociais, construindo a sua história. (BASTOS, 2005).
Do ponto de vista legal, no que se refere à habilitação para o cargo de administração
escolar, a LDB 9394/96, no Art. 64, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional:
A formação de profissionais de educação para administração, planejamento,
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita
em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério
da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional.
(BRASIL, 1996)

As instituições escolares podem organizar cursos de capacitação para os profissionais
docentes, que porventura venham assumir cargos de gestão. O profissional da educação pode
buscar por conta própria sua qualificação em cursos de pós-graduação, voltados para a gestão
educacional, ampliando, assim, seus horizontes e perspectivas.
Discutirmos essa questão é algo latente, uma vez que a formação continuada para
esses profissionais é extremamente necessária (MACHADO, 2012). Essa complementação é
muito importante para os profissionais da educação que assumem postos de gestão, pois ela
irá prepará-los para enfrentar os desafios inerentes ao cargo.
Para Souza, (2010), as competências e atributos necessários ao cargo de gestor é algo
muito específico, cabendo ao sistema de ensino a responsabilidade de oferecer, por meio da
formação continuada, as condições de preparo a cada gestor que esteja à frente de uma
instituição de ensino. Diante disso, é fundamental para a formação de gestores programas
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específicos de formação continuada.
O gestor participativo, comprometido com um bom desenvolvimento da instituição de
ensino, deve implementar ações que são de sua competência. Como ressalta, Luck ,(2012,
p.37), as tarefas do líder participativo na escola devem:
Criar com a comunidade escolar a visão da escola e constituir o melhor
entendimento dessa visão, continuamente, na equipe escolar.
Desenvolver o comprometimento de professores e demais funcionários com a
realização dessa visão.
Definir, de forma participativa e em conjunto, os objetivos da escola.
Utilizar e canalizar as competências as escolas para efetivação de resultados.
Desenvolver a competência da equipe, mediante acompanhamento e orientação
coletiva contínua.
Estimular e manter a motivação da equipe da escola para o trabalho em equipe de
promoção da aprendizagem e formação dos alunos

Desenvolvendo essas ações, o gestor poderá criar um ambiente participativo, com
pessoas motivadas e comprometidas com a instituição e isso influencia diretamente na
aprendizagem dos alunos.
3 Metodologia
Os procedimentos metodológicos, que foram utilizados para o desenvolvimento da
pesquisa, estão, primordialmente uma pesquisa bibliográfica.
A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado.
Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso como
livros, revistas jornais, teses e dissertações e anais de eventos científicos. Todo
material recolhido deve ser submetido a uma triagem a partir do qual é possível
estabelecer um plano de leitura (GIL, 2010, p. 29).

A pesquisa e o contato com essas bibliografias são fundamentais, porque é a partir
delas que o pesquisador inicia seu trabalho. “[...] Esta primeira fase da pesquisa nos diz o que
deve ser considerado fonte histórica...” (INÁCIO FILHO, 2003, p. 80). Assim, fizemos as
leituras, selecionando as que poderiam contribuir respondendo os objetivos elaborados, entre
elas estão, Bordenave, (2000), Romanelli, (1986), Luck, (2006), Paro, (2012), que abordam
questões referentes a gestão democrática, como ela deve ser desenvolvida, apontando para um
ambiente participativo e dinâmico, onde a comunidade escolar tem vez e voz.
No que se refere à pesquisa documental, recorremos a Constituição Federal de 1988, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (LDB), 9394/96, como também, o Plano
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Nacional de Educação (PNE), de 2001, neles estão os pressupostos relacionados a gestão
escolar democrática, deram embasamento legal para o desenvolvimento da gestão escolar
democrática.
4. Resultado e Discussões

Com a redemocratização do país nos anos 80, a sociedade brasileira passou por um
processo de reordenamento nos campos, econômico, social e político, sendo a nova
Constituição promulgada em 1988, veio sem dúvida expressar esse momento histórico, a
transição entre ditadura e a democracia brasileira. Em relação a educação, surgem novas
orientações, que o sistema de ensino seja pautado na ética e na transparência.
O tema gestão democrática segundo a Constituição Federal de 1988 no art. 206: “[...]
da gestão democrática do ensino público na forma da lei, garantindo os princípios de
participação de representantes da comunidade.” (BRASIL, 1988).
Com o princípio de participação da comunidade escolar com seus representantes na
gestão, poderia trazer democracia na tomada de decisões, antes as ações poderiam ser
apresentadas como prontas para serem executadas, agora passa por mudanças, a comunidade
deve ter oportunidades de participação nas discussões, para que juntos determinem as
melhores opções.
Reforçando o exposto, Bordenave, (2000), refere-se a democracia participativa como
um caminho que leva as pessoas a níveis cada vez mais elevados de participação decisória,
diminuindo o espaço entre os que decidem e mandam, dos que executam.
Uma vez trabalhando com o princípio de gestão democrática, as instituições
experimentariam mudanças significativas, que segundo, Luck, (2010), melhoraria o
profissionalismo dos professores, contribuindo para oferta de uma educação, pautada nas
necessidades da comunidade, como também, promoveria uma maior aproximação entre os
profissionais que trabalham na mesma escola.
Aliado a isso, Romanelli, (1986), destaca a importância de pensar a educação em um
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contexto. Esse pensamento é de relevância, porque ele irá contribuir para que se faça
reflexões críticas, compreendendo a realidade social em que a escola está inserida, e, a partir
daí tomar decisões, para reforçar ou mudar o que for necessário, melhorando a qualidade na
oferta da educação.
De acordo com Oliveira, (2007), a gestão democrática está fundamentada em três
princípios: a credibilidade, a legitimidade e a competência. Desse modo, as estratégias de
ação devem ser elaboradas com base nesses norteadores, a fim de se desenvolver uma
administração aprimorada e fundamentada em bases sólidas, que garantam qualidade ao
ambiente educativo e dos serviços prestados.
Paro, (2012), também destaca que o gestor deverá zelar pela transparência das ações
administrativas, como também, cuidar para que as escolas proporcionem um ensino
diferenciado, que esteja de acordo com o que é apregoado pelas leis, suprindo as expectativas
e necessidades dos alunos nos dias atuais, nesse caso, fica evidenciado a importância da
participação conjunta de todos os membros escolares.
Conforme Dourado, (2006, p. 79): “[...] a gestão educacional é um processo de
aprendizado e de luta política que não se circunscreve aos limites da prática educativa, mas
vislumbra, nas especificidades dessa prática social e de sua relativa autonomia, a
possibilidade”. Desse modo, ela não luta apenas para uma efetiva e significativa participação
de toda comunidade escolar na gestão, como também, busca refletir a respeito das instâncias
de poder que a envolve.
Evidencia-se que, o diálogo e a participação da comunidade escolar nas tomadas de
decisões das ações a serem planejadas e desenvolvidas nas escolas são importantes, quando as
pessoas se envolvem assumindo compromissos, além de estar de acordo com o que é proposto
pelos documentos legais, contribuem com o sucesso da aprendizagem dos discentes.
5 Considerações Finais
Compreender a importância de se trabalhar com gestão democrática participativa nas
escolas, é de extrema relevância, para todos que trabalham com educação, direta ou
indiretamente. Quando implantada, pode contribuir na melhoria nas tomadas de decisões a
serem desenvolvidas dentro das instituições de ensino. Ou seja, as ações a serem
desenvolvidas são planejadas por todos os membros da comunidade escolar o que pode
8

favorecer na sua execução, levando um maior êxito no processo de ensino e aprendizagem.
A Constituição Federal de 1988, juntamente com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB), nº 9.394/96 e o Plano Nacional de Educação (PNE), trazem orientações
referentes a esse modelo de gestão, assim, tem fundamentação legal para sua implementação.
Cabe destacar, que foi a partir delas que essa forma de gestão passou a ser desenvolvida de
forma gradativa nas instituições de ensino público, porque, anterior a elas, os gestores eram
cargos políticos indicados, podiam ou não ser membros das instituições escolares.
Para desenvolver esse modelo de gestão, faz-se necessário que os gestores tenham
qualificações específicas, além da graduação, o constatado pelas leituras foi que façam cursos
específicos complementares na área, além da formação inicial, esses cursos fornecem suporte
teórico para melhorar seu trabalho.
Assim, essas qualificações complementares, podem auxiliar os gestores no
desenvolvimento de estratégias adequadas, de acordo com as demandas de cada instituição,
porque cada uma tem suas especificidades que devem ser consideradas nas tomadas de
decisões.
Percebe-se que esse modelo de gestão participativa, traz novas perspectivas em relação
a participação da comunidade escolar nas tomadas de decisões, porque há descentralização do
poder que, passa a ser compartilhado com os demais membros da comunidade escolar, quando
se trabalha dessa maneira, compartilhando opiniões, há maior possibilidade de sucesso no
processo de ensino e aprendizagem o que leva a uma formação mais coerente do aluno, de
acordo com o esperado pelos currículos escolares.
6 Referências
ADRIÃO, Theresa; CAMARGO, Rubens Barbosa de. A gestão democrática na Constituição
Federal de 1988. In: OLIVEIRA, Romualdo Portela de; ADRIÃO, Theresa; MINTO, Cesar
Augusto (et al.). Gestão, financiamento e direito à educação: análise da Constituição
Federal e da LDB. São Paulo: Xamã, 2007.
BASTOS, João Baptista. Gestão democrática. 4 ed. Rio de Janeiro: DP&A: SEPE, 2005.
BORDENAVE, Juan E. Díaz. O que é participação. 6. reimp. 8. ed. São Paulo: Brasiliense,
2000. (Coleção Primeiros Passos, 95).
BRASIL Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
9

BRASIL. Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases), de 20 de dezembro de 1996.
BRASIL. Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação. Lei nº 10.127 de 09 de
janeiro de 2001.
CRUZ NETO, Tiago Leandro; PRADO, Edna Cristina do. A democracia participativa na
área de conhecimento do modelo de gestão democrática escolar: tendências, limites e
questões. São Paulo: Ática, 2013.
DOURADO, L. F. Gestão Democrática da educação e da escola. São Paulo: Cortez, 2006.
FRANCISCO FILHO, G. A administração escolar analisada no processo histórico.
Campinas: Alínea, 2006.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
INÁCIO FILHO, Geraldo. A monografia nos cursos de graduação. 3. ed. Uberlândia:
Edufu, 2003.
LUCK, Heloísa.A gestão participativa na escola. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2006.
LUCK, Heloisa. Liderança em Gestão Escolar. 4ª ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2010.
LUCK, Heloisa. Gestão Educacional: uma questão paradigmática. 5. ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2012. (Série Cadernos de Gestão).
MACHADO, Márcia Cristina da Silva. A Gestão Estratégica e o caminho para a
construção da autonomia no sistema educacional. Juiz de Fora, jul/dez.2012. Disponível
em http://www.ppgp.caedufjf.net/mod/resource/view.php?id=604. Acesso em 03/01/2021.
MATTOS, Bráulio Tarcísio Porto; ROCHA, Maria Zélia Borba. Educação-estado-sociedade
como pano de fundo da gestão do ensino. In: WITTMANN, Lauro Carlos; GRACINDO,
Regina Vinhaes (Coord.). O Estado da Arte em Política e Gestão da Educação no Brasil:
1991 a 1997. Brasília: ANPAE, Campinas: Editora: Autores Associados, 2001.
OLIVEIRA, Dalila Andrade (Org.). Gestão democrática da educação: Desafios
contemporâneos. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
PARO, Vítor Henrique. Gestão Democrática da Escola Pública. 3. ed. São Paulo: Ática,
2012.
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil. 8. ed. Petrópolis;
Vozes, 1986.
10

SOUZA, Silvia Cristina de. Mecanismos de quase-mercado na educação escolar pública
brasileira. Marília, 149f., 2010. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual Paulista,
Faculdade de Filosofia e Ciências, 2010.

11

A PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTRUCIONAIS SOBRE O ENSINO
HÍBRIDO
POCOBELLO, Felipe da Silva1; COSTA, Sílvia Estanislau da1; CIPRIANO,
Monique Damasceno1; ANDRADE, Mirelle Souza1; ARÁUJO, Larissa Cristina de1;
IZIDRO, Henrique Cezar Silva1; SANTOS, Renata Marques dos1; BOTTA, João
Paulo1; RODRIGUES, Anderson Silva1; OLIVEIRA, Jéssica Pança de1; ALVES,
Aparecida Cláudia1; SILVA, Elen Camila1.
1Universidade

Federal de Alfenas/Programa de Residência Pedagógica
e-mail do autor: felipe.pocobello@sou.unifal-mg.edu.br

Resumo:
A pandemia instaurou novas e necessárias discussões acerca de metodologias de ensino na
educação brasileira em função da suspensão das aulas presenciais e do isolamento social.
Ainda que não seja novidade, uma vez que o tema está em discussão há mais de uma década,
vimos crescer o debate acerca do Ensino Híbrido e suas possibilidades para o contexto da
Educação Pública. Considerando que a Res. 02/2019, na dimensão da prática profissional,
propõe que o professor saiba planejar as ações de ensino que resultem em efetivas
aprendizagens e criar e saber gerir os ambientes de aprendizagem, o grupo de participantes
do programa promoveu o estudo de referencial teórico e de lives sobre o tema para, na
sequência, produzir o gênero do discurso - vídeo instrucional - com a duração de 5 a 12
minutos abordando, obrigatoriamente, a definição e exemplos de Ensino Híbrido, a
indicação de vantagens e desvantagens, problemas e facilidades no contexto da escola
pública e dicas para o professor se preparar (para) e atuar nos novos modelos. Para a
realização da atividade, estudos sobre gêneros do discurso, multiletramentos e ensino híbrido
subsidiaram o processo. A atividade gerou a produção de seis vídeos instrucionais que serão
socializados em redes sociais e na página do subprojeto. Da reflexão proposta para se pensar
o ensino híbrido na educação pública, ressaltam-se: a) o professor precisa saber associar
situações de aprendizagem no ensino on line e no presencial; b) é necessário uma maior
aproximação do aluno e do professor com a tecnologia em sala de aula; c) o ensino híbrido
pode promover um maior interesse dos alunos, auxiliar no desenvolvimento da criatividade
e potencializar o contato com diversas culturas; d) é interessante haver uma maior integração
dos professores com a equipe gestora para criar práticas de ensino mais assertivas no ensino
híbrido; e) escolas com falta de equipamentos e sem acesso à internet terão mais dificuldades
para implantação do ensino híbrido e f) o ensino híbrido exige do professor mais tempo e
dedicação para a preparação da aula e dos materiais.
Palavras-chave: Ensino remoto. Tecnologias. Formação docente.
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Resumo:
Este trabalho oriunda da oferta da componente Estágio Curricular Obrigatório em tempos de
ensino remoto decorrente do cenário pandêmico ocasionado pela COVID-19. Assim, face
aos confrontos que mobilizam o campo formativo de professores em tempos inéditos de
pandemia e isolamento social, o presente estudo objetiva apresentar e analisar as percepções
discentes acerca do estágio ofertado nos moldes do Ensino Remoto Emergencial em um
curso de licenciatura em Educação Física. De natureza qualitativa, participaram da pesquisa
nove estudantes do quinto período de formação do curso de Licenciatura em Educação Física
de uma universidade federal pública brasileira. Os dados foram obtidos por meio de
questionário composto por perguntas abertas, disponibilizado em formato on-line. Os
resultados indicam os limites e as potencialidades da oferta no processo de formação de
professores. A maior interpretação atribuída pelos estudantes corresponde às lacunas
formativas, sobremaneira, a partir da percepção acentuada de que o estágio abrange apenas
o saber prático da profissão mediante o contato concreto com a escola-campo, somada às
dificuldades de síntese e elaboração da escrita no relatório final correspondente às etapas de
observação e intervenção no estágio. No outro extremo, em menor aparição, indicam as
possibilidades formativas a partir do reconhecimento da excelência do trabalho dos
professores supervisores na organização do trabalho pedagógico, na condução do processo
de acompanhamento dos estudantes-estagiários. Os resultados desta pesquisa demonstram
alguns dos impactos da formação inicial nos moldes do Ensino Remoto Emergencial na
futura atuação docente da Educação Física em contexto presencial. Conclui-se com a
necessidade de realização de estudos semelhantes que ampliem a participação de estudantes
e contextos de oferta da componente estágio, buscando aprofundar as perspectivas de
compreensão do que vem a ser esta etapa formativa obrigatória na formação de professores
em tempos de ensino remoto.
Palavras-chave: Estágio curricular obrigatório. Ensino Remoto Emergencial. Educação
Física. Formação de professores.

1 Introdução
As motivações que provocam a tessitura deste texto emergem das nossas
experiências acadêmicas como estudante-estagiária e docente orientadora de um curso de
Licenciatura em Educação Física (EF) de uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública
brasileira sob as condições do Ensino Remoto Emergencial1 (ERE). Deste lugar, percebemos
recentes confrontos que mobilizam o cenário formativo de professores e que repõem,
continuamente, indagações sobre a formação em cursos de licenciaturas em tempos inéditos
de pandemia provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e a decorrente COVID-19,
com recomendações de isolamento social para contenção do vírus (BRASIL, 2020a,
BRASIL, 2020b), do qual desmembra o ERE.
Os estágios curriculares, enquanto campo para aquisição e discussão dos aspectos da
Didática e Prática de ensino, historicamente, se encontra interpelado pela necessidade de
defender seu lugar em um projeto crítico-curricular de formação docente, alinhando-se à
compreensão de que a complexidade dos processos pedagógicos adquiridos neste tempoespaço de formação começam a exigir do estudante-estagiário o domínio de conhecimentos
sobre o sujeito, sobre o conteúdo e contexto de ensino, além dos aspectos pedagógicos gerais
que situam as dimensões amplas e particulares do trabalho docente.
O enfoque dado ao estágio figura-se como elemento estruturante e indispensável a
trajetória de formação, pois permite que o fenômeno do ensino e a realidade escolar sejam
compreendidos pelas complexas relações envolvidas em conhecimentos e saberes de
diversas ordens (MORAES et al., 2008, OSTETTO, 2008, 2011, PIMENTA; LIMA, 2012).
Sendo assim, a componente curricular é compreendido pela possibilidade de os estudantes
desenvolverem posturas crítico-participativas imergentes e emergentes nos princípios e
intencionalidades das instituições universidade e escola, dando forma e identidade ao futuro
trabalho educativo dentro de um projeto de constituição sócio-identitária, quer para os
professores, quer para os alunos.
Neste cenário, destacamos nossas análises para as componentes de estágio curricular
obrigatório no âmbito dos cursos de licenciatura, traduzidas pela seguinte questão: como o
estágio se legitima enquanto campo de aquisição e trocas de conhecimentos no contexto de
1

Ensino remoto corresponde a uma adaptação curricular temporária de caráter emergencial à continuidade das
atividades de ensino durante o período de isolamento social. Desta forma, envolve atividades escolares
exclusivamente remotas ou híbrida (alternando atividades presenciais e à distância), com retorno do ensino
presencial imediatamente ao término do período pandêmico e condições sanitárias seguras (HODGES et al.,
2020).

formação de professores em tempos de ERE? A questão ganha ainda mais relevância no
momento atual mundial em função da aprendizagem docente para lidar com crianças da
Educação Infantil (EI), entre 0 a 5 anos de idade, considerando as especificidades da infância
e das instituições, bem como os posicionamentos contrários de desenvolvimento da etapa
nas condições remotas.
Face a estes entendimentos, este estudo objetiva apresentar e analisar as percepções
discentes acerca do estágio ofertado nos moldes do Ensino Remoto Emergencial em um
curso de licenciatura em Educação Física. Como o objetivo é amplo e complexo, o presente
texto não se propõe ao exame aprofundado dessas nuances, mas as toma como roteiro de
exploração crítico-inicial para delinear as compreensões dos estudantes na constituição de
matrizes que possam basear os estágios em cursos de licenciatura pelo Brasil, caso perdure
o modelo do ERE pelos próximos anos.
A escolha deste temário permite explorar os significados empreendidos pelos
próprios estudantes no percurso de formação em um período excepcional, constantemente
passível de novas implementações pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e das
instâncias universitárias. Além disso, contribui para ampliação do necessário diálogo com
as comunidades científicas, docentes e discentes, acerca do papel formativo dos estágios no
acompanhamento das atividades remotas junto à primeira etapa da Educação Básica. Por
fim, tangencia as vozes dos sujeitos que vivenciam, na capilaridade da EI, circunstâncias
desafiadoras de formação e de trabalho.

2 Metodologia
Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo (MINAYO, 1994) baseada em um
método dialético acerca das perspectivas e análises individuais das concepções dos
participantes. O locus de pesquisa abrange o “Estágio Curricular Obrigatório I” integrando
112 horas do currículo de um curso de licenciatura em EF. Desta forma, a componente
objetiva identificar e analisar as teorias da didática e da organização do trabalho pedagógico;
investigar problemáticas significativas da organização geral da escola, em especial,
planejamento, gestão, projeto político-pedagógico e currículo em instituições de educação
básica da rede pública de ensino.
Para o cumprimento da ementa e cômputo da carga horária da oferta, o professor
orientador (no âmbito da universidade) elencou materiais pedagógicos teóricos (OSTETTO,

2000, 2008, SAVIANI, 2011, LIBÂNEO, 2012) para estudo dirigido em encontros
síncronos, conforme orientações do ERE. Os materiais de estudo foram disponibilizados
em plataformas digitais para apropriação e, em seguida, houve discussão entre os estudantes
e professor em tempo real, também mediatizados por plataformas digitais. Para além do
estudo dirigido foram estabelecidas atividades assíncronas com participação em
questionários, fóruns de discussão e elaboração processual do relatório final de estágio.
A escola-campo de inserção dos estudantes corresponde ao Departamento de
Educação Infantil da universidade em questão. A escolha desta instituição ocorreu pelo fato
de a mesma acompanhar o calendário acadêmico da IES. Por apresentar-se como primeiro
momento de contato com os estágios curriculares, a função do estudante-estagiário
concentrou-se na observação dos professores supervisores, quer nas tarefas de planejamento,
quer nas atividades síncronas realizadas junto às crianças, quando propostas.
Participaram deste estudo um total de 9 (nove) estudantes com idade entre 20 e 30
anos do 5o período letivo do curso, ou seja, com 50% dos créditos integralizados. Todos
estudantes possui acúmulo de experiências em atividades de ensino, pesquisa e extensão em
campos diversos da EF. Dois participantes são licenciados em outras áreas do conhecimento,
enquanto o restante encontra-se em processo da primeira formação em nível superior.
O procedimento de coleta ocorreu por meio de questionário não estruturado (HILL;
HILL, 2008) composto pelas seguintes questões abertas: 1) Como você caracteriza e
significa a continuidade no curso de licenciatura, em específico, o estágio na Educação
Infantil nos moldes de ensino remoto emergencial? 2) Quais as possibilidades e limites
formativas identificadas no Estágio I?
A análise dos dados tenciona um cunho crítico preliminar dos dados obtidos,
possibilitando corroborar com discussões pertinentes e complexas oriundas do campo do
estágio nas condições do ERE. Neste sentido, buscamos caracterizar as concepções das
causas e consequências, priorizando entender a realidade em sua totalidade a partir de um
fenômeno social atual.
Para tanto, foram respeitados todos os cuidados éticos no que se refere ao
consentimento de participação dos estudantes, sobretudo, pela confidencialidade das
identidades por meio de nomes fictícios.

3 Resultados e Discussão

A rotina de realização do estágio envolveu, sumariamente, as atividades síncronas e
assíncronas propostas pelo professor orientador (universidade), somada ao acompanhante
das atividades síncronas e assíncronas (majoritária) propostas pelos professores supervisores
(escola-campo). Face à rotina estabelecida pela componente, a análise dos dados buscou
identificar a representação discente sobre as possibilidades e lacunas formativas no processo
de formação.
Na convergência dos elementos em latência sobre as lacunas deixadas na formação
acadêmica face ao estágio na EI a partir do ERE, os resultados convergem nas seguintes
concepções: percepção acentuada de que o estágio abrange apenas o saber prático da
profissão mediante o contato concreto com a escola-campo, i.e., válido apenas se realizado
fisicamente da escola e em presença das criança e professores. Seguidamente, pela
identificação das dificuldades de síntese e transposição escrita do apreendido no relatório
final de estágio – principal instrumento avaliativo da componente.
Face às lacunas formativas indicadas pelos participantes, o primeiro ponto de
discussão abrange a distância física da escola-campo, ou seja, a falta de contato
direto/concreto com o ambiente físico escolar, sobremaneira, com crianças e professores. As
principais dificuldades percebidas são apontadas pelos estudantes tendo como base a
comparação das experiências formativas presenciais já vivenciadas, oriundas de estágios
anteriores, por exemplo, na primeira graduação, e-ou das experiências dos estágios nãoobrigatórios, de trabalho ou ações de extensão universitária.
Para justificar a afirmação, os estudantes parecem comungar de uma concepção de
estágio como espaço para aquisição de saberes práticos e de aplicação de conhecimentos
teóricos à prática. Em maior incidência, apontam a ausência do acompanhamento da relação
pedagógica concretamente estabelecida com as crianças da creche e pré-escola, seguida pela
ausência da relação presencial com os professores-supervisores. Os estudantes colocam:
“O contato com o aluno faz parte do processo formativo do estudante de
licenciatura. Assim podemos ter uma noção do que de fato faz o professor em
contexto de aula. Devido ao distanciamento social, essa, para mim, foi a maior
lacuna. (Estudante Diana)
“Entendo perfeitamente que as condições atuais são incontroláveis, especialmente
quanto ao anseio de estar em presença plena com a educação infantil, mas isso
trouxe um prejuízo à formação. Eu, hoje, não me sinto nada preparada para estar
com uma turma de educação infantil [...]”. (Estudante Carmén)

Para Sampaio et al. (2019), é em contato com o ambiente escola que os futuros
docentes irão adquirir os conhecimentos indispensáveis para sua atuação, sendo um período
de enredamento de referenciais pessoais e profissionais que vão se moldando na vida do
potencial futuro professor. Neste sentido, ao apontar o prejuízo causado pela ausência das
relações interpessoais com as crianças e professores, tem-se que o fato de não estarem
inseridos nos intramuros físicos das instituição, corroborou de maneira substancial à
avaliação precária do estágio, segundo os participantes.
No entanto, com Moraes et al. (2008), na formação de professores é preciso que o
futuro docente entenda o estágio como um processo que extrapola contatos pontuais com a
escola, percebendo essa ação para além do cumprimento de tarefas curriculares, ou seja, no
caso do ERE, é necessário que o estudante tenha condições de ampliar as concepções auto
atribuídas ao papel no estágio na própria formação, captando, por exemplo, os desafios
postos aos professores da Educação Básica em contextos inesperados e caóticos como o da
pandemia.
A continuidade da análise do conjunto dados revela a segunda faceta limitadora
percebida na própria participação na disciplina acadêmica desdobra-se da primeira e remonta
a dificuldade no desenvolvimento da escrita e síntese sobre o apreendido em campo de
estágio, por exemplo, na composição do relatório final:
“A maior dificuldade esteve na escrita do relatório, foi a falta do concreto, do
prático, acredito que para a produção do relatório, para além das normativas como
o plano pedagógico, a parte principal seria a observação do processo que se dá
dentro da escola e da relação professor/aluno”. (Estudante Léo)
“A escrita foi bem elaborada, mesmo não tendo subsídios suficientes para uma
escrita mais aprofundada, mantendo-a assim superficial, pois o contato, o diálogo
e a falta de interação impediu uma abordagem que proporcionasse um
aprofundamento maior na escrita”. (Estudante Bia)

A ausência de elementos pra síntese escrita teoricamente embasada e profundamente
refletiva também advém dos tempos caóticos e adaptativos enfrentados pelos discentes no
ERE. Assim, observamos que o estágio ofertado remotamente foi majoritariamente
compreendido de modo pouco contributivo ao avanço de um projeto de formação que efetive
posturas crítica e reflexiva no exercício das ações teórico-práticas no contexto escolar
(OSTETTO, 2008, 2011, SILVA JÚNIOR et al., 2016).
A reduzida contribuição, dentre outras nuances, parece ser justificada pelas
condições existes no andamento do curso e, em especial, ao estágio, pela incipiência de

relacionamento interpessoal, da apropriação das estruturas físicas, do acompanhamento
diário com as crianças e famílias. Sem esgotar suas percepções, os estudantes ainda expõem:
“A disciplina não atingiu minhas expectativas, uma vez que se manteve em maior
parte na idealização de um estágio, visto que as condições não contribuíram para
nada mais além disso. Vejo que continuar o curso nestes moldes, prejudica ainda
mais o ensino e o papel profissional sinto os impactos negativos em realizá-la neste
modelo”. (Estudante Bia)
“Na continuidade podemos questionar se o atual modelo é a melhor opção, se será
necessário novas adaptações pedagógicas, se é possível fazer uma análise do
trabalho até aqui realizado, desde que começou o ERE”. (Estudante Gabi)

No entanto, ainda que os aspectos poucos contributivos à formação tenham tido
maior notoriedade, os estudantes identificam possibilidades positivas, especialmente, pelo
reconhecimento da excelência na organização do trabalho pedagógico da escola-campo.
Desta forma, as possibilidades formativas repousam no modo como o trabalho dos
professores supervisores é realizado, com ênfase no compromisso e na própria organização
do trabalho e condução do processo. Alguns respostas exemplificam:
“Graças aos profissionais envolvidos, principalmente aos professores da escola de
EI, o prejuízo foi imensamente menor, o nível de organização e dedicação dos
mesmos fizeram com que essas lacunas fossem preenchidas com outros tipos de
experiências, que agregam a nossa formação”. (Estudante Léo)
“Docentes responsáveis estão se esforçando ao máximo fazendo o possível para
que contemple o período.” (Estudante João)

Em meio a estas constatações, os estudantes identificam o que Benites (2012)
defende como corresponsabilidade do professor supervisor como agente fundamental no
processo de formação de futuros professores, o qual visa favorecer a captação e compreensão
dos processos na lida cotidiana da realidade escolar, também como apontam Scalabrin e
Molinari (2013). Assim, a percepção discente positivada ao estágio se concretiza em virtude
dos conhecimentos teórico-práticos bem fundamentados transmitidos pelos professoressupervisores e da responsabilidade ético-profissional assumido por estes na aquisição dos
conhecimentos didático-pedagógicos dos estagiários.
Ao recorrer às virtudes do estágio realizado no ERE, destacamos a premente atuação
integrada entre as partes envolvidas, quais sejam: escola-campo, supervisor de estágio,
universidade, orientador de estágio e, especialmente, estudante), no intuito de minimizar os
agravantes do isolamento social e possibilitar ao estagiário condições adequadas para, ao
menos, visualizar o futuro trabalho docente com efetividade (o que inclui os desafios da
profissão), atingindo, assim, os objetivos propostos pelo estágio.

Vale ainda, neste eixo, destacar as percepções dos estudantes que já tiveram
oportunidade de estagiar presencialmente em sua primeira graduação, os quais relatam:
“Mesmo que o estágio tivesse sido realizado em condições normais, isto não
significaria que não haveria críticas pontuais de aspectos que não corresponderam
às expectativas dos estudantes da licenciatura (...)” (Estudante Diana).

Em outras palavras, para a estudante, as dificuldades a serem superadas pelo estágio
nos cursos de formação de professores não surgem somente pelo momento caótico de regras
de distanciamento entre pessoas, mas correspondem a existência histórica de inúmeras
problemáticas em torno deste período de formação na constituição docente (PIMENTA;
LIMA, 2006, 2012), sendo apenas acirrado pela contexto abrupto de pandemia.

4 Considerações Finais
Esta pesquisa objetivou apresentar e analisar as percepções discentes acerca do
estágio ofertado nos moldes do Ensino Remoto Emergencial em um curso de licenciatura
em Educação Física. Assim, revelou aspectos importantes do papel do estágio no processo
de formação dos futuros professores de EF de acordo com as percepções estudantis acerca
da oferta do ERE.
Constatamos que os participantes, em sua maioria, perceberam as lacunas formativas
deixadas pelos meios remotos de ensino e aprendizagem, sobremaneira, na percepção
acentuada da compreensão de que o estágio curricular está pautado em um saber que se
origina do contato concreto com crianças e professores nas dependências físicas da escolacampo de EI, bem como às dificuldades da elaboração escrita apreendido, em termos de
aprofundamento teórico e sínteses reflexivas.
Ainda que se evidencie a necessária compreensão mais alargada sobre o papel do
estágio na formação docente na ótica discente, os indicativos levantados nesta pesquisa,
indubitavelmente, demonstram os impactos da formação inicial no ERE na futura atuação
docente, quer de EF na EI (em contexto presencial de ensino), quer em outros áreas do
conhecimento e contextos. A ausência de contato com as crianças da faixa etária
correspondente a etapa, somada a falta de oportunidade de desenvolver atividades
presenciais, sumarizam as justificativas das lacunas observadas. Sendo assim, uma das
maiores fragilidades apontadas pelos participantes repousa na falta de contato direto com as
crianças e infâncias inseridas nas rotina das instituições.
Em menor evidência, estão as possibilidades, sobretudo, o destaque concedido à

excelência na organização do trabalho pedagógico dos professores da instituição,
concretizado pelo compromisso ético-profissional e embasamento teórico-prático
demonstrados pelos supervisores de estágio. Ao mesmo tempo em que a experiência de
estágio curricular obrigatório seja um elemento determinante às reflexões pedagógicas da
futura profissão, devem ser evidenciados os limites inerentes a oferta da componente no
ensino remoto. Com isso, torna-se indispensável a inserção destes e muitos outros
acadêmicos em condições remotas de ensino nas ações de formação continuada, a qual
deverá ser contínua e permanente ao longo da trajetória profissional, por exemplo, em
inserção em cursos de pós-graduação, eventos, seminários, capacitações, palestras,
especializações, dentre outros.
A partir dos resultados evidenciados nessa pesquisa, que restringiu-se a uma pequena
porção de estudantes circunscritos a uma determinada realidade dos cursos de licenciatura
pelo Brasil, indica-se a realização de investigações em outras esferas e em dimensões
maiores e, ainda, com a utilização de outros instrumentos de coleta de dados, buscando
ampliar as perspectivas de compreensão do que vem a ser o estágio obrigatório em tempos
de ERE na formação de professores.
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Resumo:
O trabalho apresentado faz parte do projeto “Formação Inicial de Professores no Ensino da
Língua Portuguesa: Escritas em Movimentos com a Língua Brasileira de Sinais'', realizado
na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no curso de Educação Especial. Para além
deste projeto, utilizamos a pesquisa, seus estudos teóricos e metodológicos na realização do
Estágio Supervisionado de Surdez do curso supracitado, Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCCs), artigos, bem como em apresentações de eventos acadêmicos e na disciplina de
Ensino da Língua Portuguesa (LP) para Surdos. Com o projeto objetivamos compreender as
estratégias didáticas dos professores em formação inicial do curso de Educação Especial, no
ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua, para estudantes surdos do Ensino
Fundamental, Médio, Pós-Médio ou Superior. Assim, buscamos evidenciar elementos da
apropriação da Língua Portuguesa como língua escrita para surdos. Para o desenvolvimento
desta investigação são feitos encontros semanais, virtualmente, pela plataforma Google
Meet. Ainda, para identificarmos quais disciplinas vêm sendo disponibilizadas no currículo
do curso e quais as metodologias abordadas que abarcam o viés do ensino da Língua
Portuguesa para Surdos, buscamos mapeá-las a partir de um formulário do Google Drive,
encaminhado via e-mail, aos licenciandos da Educação Especial. Como resultados parciais,
temos a criação de uma Cartilha1 que apresenta o tema da Covid-19, realizada no Estágio

1

Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/20421>.

Supervisionado de Educação de Surdos, tendo como objetivo, trabalhar a alfabetização a
partir da escrita da Língua Portuguesa para Surdos. O tema da mesma foi escolhido, pois a
disciplina foi disponibilizada no início do ano de 2020, quando fomos surpreendidos com a
pandemia do SARS-Cov-2. A partir desta prática de escrita percebemos que quanto mais nos
envolvemos no ensino e aprendizagem da LP para Surdos, mais nos dedicamos a
compreender os processos e as práticas pedagógicas necessárias para fluência em Língua
Brasileira de Sinais (Libras). Com isso, concluímos que para ampliar a visão dos professores,
tanto de escolas regulares ou de Surdos, como para os acadêmicos e professores do curso
de Educação Especial, relacionada ao ensino de Língua Portuguesa para Surdos, precisamos
conquistar um profundo conhecimento tanto das metodologias deste ensino, como da
fluência em Libras. Para que o ensino seja realizado de forma eficaz é necessário que os
professores responsáveis por tal, tenham consciência e conhecimento da necessidade do
ensino bilíngue e busquem apropriação das metodologias passíveis de aplicação, visando o
benefício comum dos aprendizes.
Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa para Surdos. Língua Brasileira de Sinais.
Educação de Surdos. Alfabetização de Surdos. Formação Inicial de Professores.

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL DE ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO
BÁSICA: O PORTFÓLIO DIGITAL COMO ESTRATÉGIA ATIVA

SANTOS, W. A.1
Universidade Federal de Goiás – Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação
E-mail: profwanderley@ufg.br

RESUMO:
O relato é de experiência pedagógica artística com apoio de pesquisa bibliográfica e recorte
qualitativo, descrevendo a prática de ensino de artes visuais via meio remoto e discussões
teóricas sobre o uso de portfólio. Ademais, apresenta a estratégia de orientação criativa a
distância, utilizando a prática de criação de portfólio digital em artes visuais. A conclusão é a
de que o portfólio digital é um meio de organização da produção criativa do estudante. A
estratégia se mostrou útil e atingiu os objetivos de produção criativa orientada no Cepae/UFG.
O estudante produz criativamente, organiza essa produção em Powerpoint ou programa
informático similar, converte o arquivo para o formato de documento portátil (PDF) e o envia
para o professor por e-mail.
Palavras-chaves: Ensino de artes visuais. Educação Básica. Atividade remota. Portfólio
digital.

1 INTRODUÇÃO

Instalada a pandemia no mundo, os reflexos desta logo se fizeram sentir nos diversos
setores sociais, com impacto desorientador no setor da educação. Com as escolas fechadas, os
professores tiveram de se organizar, se capacitar para atender os estudantes nesse novo cenário,
denominado de Ensino Remoto Emergencial (ERE). Nele, os estudantes deveriam ser atendidos
via e-mail, com aulas síncronas e assíncronas. Logo se percebeu que a realidade era mais
complexa, considerando que o professorado, de uma forma geral, não estava afeito às
ferramentas tecnológicas e às mídias digitais que começaram a ser usadas intensamente. Com
isso, houve uma busca intensa por capacitação e a Universidade Federal de Goiás (UFG)
ofereceu diversas oportunidades para os seus docentes de capacitação continuada, de maneira
a que se instrumentalizassem para a nova modalidade.
Feita essa ação pedagógica com o corpo docente universitário, logo outro problema
surgiu: estudantes cuja estratificação social de baixa renda não permitia acesso aos bens digitais.
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Novamente, a UFG implementou ações inclusivas, visando dar acesso a esses referidos
estudantes a equipamentos e conexões. O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação
(Cepae) não ficou imune às dificuldades e os estudantes de Educação Básica foram inseridos
nessa vivência do ERE, fato que desafiou os educadores a criarem estratégias de ensino em
meio digital que favorecesse a aprendizagem, minimizando o impacto imposto pelo lockdown
mundial.
A seguir se apresenta o relatado de atividade remota em artes visuais, disciplina que se
preocupou em utilizar métodos ativos à distância. Para Camargo e Daros (2018), essa
metodologia está baseada no protagonismo do aluno, centrada na sua autonomia e estimula a
ação colaborativa e integradora.

2 DESENVOLIMENTO

Diante do ensino remoto emergencial, qual estratégia poderia atender a avaliação e o
acompanhamento do desenvolvimento do estudante da educação básica? Premido pelas
circunstâncias emergências didáticas, optou-se pelo uso da produção criativa orientada. O plano
de curso das turmas dos 1ºs Anos do Ensino Médio previa o uso de ferramentas síncronas e
assíncronas, como videoaulas (Figura 1). Nesse caso, a pesquisa de ferramentas digitais online
disponíveis apresentou a plataforma “Prezi”, que veio de encontro às propostas de ações
didáticas remotas, por oferecer recursos de última geração, porém, é uma plataforma paga. Sem
embargo, optou-se por usá-la tendo em vista o contexto e o retorno socioeducativo possível.
Através do “Prezi” se produziu material didático sobre orientações para a produção do portfólio
digital, gráficos e videoaulas (Figura 1).
Figura 1 – Título

Fonte: Completar.
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Seguindo o plano de curso das referidas turmas, os estudantes deveriam criar trabalhos
cujas orientações eram enviadas através de blocos de atividades, enviados, até hoje,
periodicamente durante o mês, dando-se tempo para a resolução e a produção de atividades e
sua devolução. O uso do e-mail para interação com os alunos foi intenso. No caso do portfólio,
como método ativo, o aluno tem uma independência criativa, seguindo as orientações básicas
do professor; assim, entregavam as atividades sempre ao fim dos períodos de avaliação, sendo
disponibilizados a eles plantões de orientação, caso precisassem.
O uso do portfólio já é conhecido, porém, esse instrumento não é utilizado amplamente.
Trata-se de uma forma de documentar a produção criativa pessoal, seguindo orientações
específicas do plano de curso e dos objetivos gerais, mas permitindo o uso da criatividade de
quem o estiver produzindo. É usado, inclusive, na graduação, conforme a vivência em curso de
formação de professores. Para Wierzbicki e Junges (2015, p. 33731):

Notou-se a amplitude de possibilidades que o uso do portfólio, permitindo a alguns
acadêmicos de pela primeira vez conhecer essa metodologia e a outros a aprimorá-la,
uma vez que vários já atuavam na educação fazendo uso ou conhecendo o portfólio
como instrumento de ensino, aprendizagem e avaliação.
A partir do acompanhamento do desenvolvimento das atividades da disciplina,
observou-se que os acadêmicos, ao terem a oportunidade de elaborar seus próprios
portfólios em consonância com as aulas de Avaliação Educacional, tiveram uma
participação mais efetiva nas aulas, uma vez que em cada aula foram solicitados
registros e atividades que iriam compor o portfólio.

O portfólio como instrumento de avaliação de ensino-aprendizagem é também utilizado
em artes visuais, no curso de graduação, conforme relata Zanellato (2008) no resumo de sua
dissertação de mestrado:
O estudo sobre o objeto “portfólio”, tem como meta principal sua análise como
instrumento de avaliação, indicado quando principalmente temos como referenciais
de estudo o “artístico” e o “pedagógico”. A pesquisa mostra, através de
fundamentação teórica, ao avaliador que atua como docente no ensino de artes visuais,
a importância de conhecer um instrumento de reflexão e avaliação eficaz, ético e
direcionado ao processo de formação, com uma política que possibilita um ensinoaprendizagem participativo e coletivo. A pesquisa é específica sobre a diversidade
teórica que aborda o “portfólio” como uma modalidade de reflexão e avaliação, sendo
itens de análise: promoção de uma nova perspectiva de aprendizagem; processo
promissor e eficiente de reflexão e avaliação; incorporação analítica do
desenvolvimento da aprendizagem; requisição de auto-avaliação; encorajamento à
seleção e à reflexão do aluno sobre o trabalho; e como um instrumento metodológico
facilitador e mais democrático dos processos de ensino e aprendizagem, praticados
hoje nos cursos de graduação em artes visuais. A pesquisa apresenta um modelo de
“Portfólio Avaliativo”, que possibilita alcançar uma perspectiva múltipla de eficácia
do ensino de artes visuais, superando assim os modelos tradicionais de avaliação.
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3 METODOLOGIA

Diante das citações anteriores, que inserem este estudo numa metodologia bibliográfica,
pode-se inferir que o uso do portfólio não é uma novidade, no entanto, diante do Ensino Remoto
Emergencial (ERE), o uso dele ser tornou muito importante no ensino de artes visuais para a
educação básica. O professor pode se valer dessa estratégia com bons resultados e isso será
percebido a seguir, quando for feito o relato de uma vivência pedagógica artística, que pode ser
inserida no recorte de “relato de vida, vivência didática”, conforme Nogueira et al. (2017, p.
469):

O tempo-movimento de recolhimento da história de vida, em sua condição de
atividade e de experiência, possibilita a abertura de um intervalo temporal e afetivo
entre eu e o outro, conexão que fornecerá as condições para que o narrador possa
aproveitar desse momento e, a partir dele, produzir novas elaborações sobre o vivido,
enquanto o pesquisador, por sua vez, também poderá elaborar suas questões teóricas
e pessoais a partir daquela escuta. Essa conexão se sustenta na história social e no
universo simbólico, desse modo o processo de narrativa das histórias se localiza numa
esfera que privilegia os aspectos simbólicos e subjetivos, em sua conexão
indissociável ao material. Afinal, é preciso reconhecer que a vivência/experiência
narrada se corporifica em fatos diversos, mas sua tessitura simbólica é fundamental.
Nela, no mundo simbólico, é que tais fatos sociais efetivamente se inscrevem.

Dessa forma, a vivência com a prática educativa de portfólios digitais será analisada a
partir do exemplo de um estudante de 1º Ano do Ensino Médio. O que é novo, por forças das
circunstâncias, é o fato de ele ser digital. Desse modo, os estudantes fotografam as atividades
visuais feitas, montam seu portfólio e o enviam por e-mail para o seu professor de artes visuais.
Trata-se, portanto, de uma produção orientada assíncrona.
O primeiro portfolio aqui analisado é o de um estudante de 1º Ano, como já citado e
pode ser analisado nas Figuras 2 e 3:
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Figuras 2 e 3 – Estudando arte contemporânea

Fonte:

O portfólio digital visto nas Figuras 2 e 3 surge de plano de curso para turmas de Ensino
Médio, onde os estudantes deveriam exercitar a fotografia depois de terem tido acesso às
definições de arte contemporânea. O resultado foi bastante interessante, como se nota no
exemplo apresentado, e os demais colegas conseguiram produzir portfólios criativos e as fotos
solicitadas foram bastante satisfatórias do ponto de vista de criatividade, autonomia e interesse
pela ação. Como se pode ver, o estudante fez as fotografias, escreveu os resumos pedidos sobre
o tema em estudo e montou seus slides no Powerpoint, de maneira bem autoral, tendo enviado
um arquivo na extensão .pdf para o professor de artes visuais. Essa dinâmica demonstrou-se
eficiente para uma avalição de rendimento e produção em artes visuais.
O seguinte portfólio (Figura 4) é de uma aluna que, após estudos sobre “instalação” em
arte contemporânea, produziu, fotografou e montou seu portfólio, atendendo o objetivo da
unidade proposta de estudo, usando a criatividade, tanto na produção de objetos, como na
montagem do portfólio digital para enviar. Assim, viu-se que essa metodologia ativa estimula
a criatividade e a autonomia dos estudantes:
Figura 4 – Instalação

Fonte:
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O uso de portfólio na educação básica favorece um ensino-aprendizagem onde se avalia
o sujeito de forma multidimensional, valorizando sua individualidade criativa por diversos
canais expressivos, em várias fases da educação básica, conforme destacam Zamperetti e
Ribeiro (2015, p. 160):

Além disso, o professor precisa considerar a trajetória individual percorrida por seus
alunos, observando se o aprendiz consegue evidenciar, por meio de seu caminhar
artístico, vestígios de sua aprendizagem. Considerando que, muitas vezes, esses
fatores só podem ser mostrados pela oralidade e escrita, é importante possibilitar ao
aluno, além das formas visuais artísticas, outras modalidades de expressão de suas
aspirações e conquistas. E isso dependerá do nível de escolaridade do aluno. Assim,
se for uma criança pequena, o portfólio pode ser constituído pelos seus desenhos,
pinturas e outras criações que realizar em sala de aula, podendo anexar elementos e
figuras trazidos de casa, inclusive elaborando um portfólio do tipo tridimensional,
como uma coletânea de objetos importantes para ela; e posteriormente, esse portfólio
poderá ser relatado aos demais colegas. Entretanto, se a criança ainda não souber ler/
escrever, serão adotadas outras formas de expressão, enriquecendo seus processos
criativos de aprendizagem.

4 RESULTADO E DISCUSSÃO

Ante a pesquisa bibliográfica e diante do relato de vivência educativa em ensino de artes
visuais, com turmas de Ensino Médio, é possível afirmar que o portfólio digital é uma
importante ferramenta para acompanhamento do desenvolvimento artístico do estudante. Por
outro lado, ajuda na organização pedagógica artística, tendo em vista avaliação qualitativa e
humana do sujeito no meio escolar.
Diante da necessidade do Ensino Remoto Emergencial (ERE), o professor de artes
visuais pode se valer da orientação criativa à distância, mediante a produção de portfólios
digitais, de tal forma que os prejuízos educativos fiquem amenizados nessa situação de
distanciamento da escola física e dos ateliês educativos artísticos presenciais.
Por outro lado, o relato dos estudantes aponta que é uma boa metodologia ativa
importante. As referências bibliográficas sustentam ser realmente uma boa decisão didática a
utilização do portfólio, nesse momento, numa versão digital, especialmente no ensino de artes
visuais na educação básica.
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CONCLUSÃO

O Ensino Remoto Emergencial promoveu grandes desafios, entre eles o uso de
tecnologias digitais e a apreensão de novas estratégias de ação didática. Ao mesmo tempo,
mostra a grande dificuldade dos estudantes e de suas famílias de terem acesso a conexões e a
equipamentos tecnológicos, os chamados bens digitais. Também aponta o uso pedagógico e
integrado de tecnologias digitais em artes visuais, numa perspectiva de aplicação de métodos
ativos em ensino-aprendizagem.
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PRODUÇÃO DE VIDEOAULAS DE ARTES VISUAIS NO ENSINO
REMOTO EMERGENCIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA
SANTOS, W. A.1
Universidade Federal de Goiás - Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação
E-mail: profwanderley@ufg.br
Resumo: Esse é um relato de experiência pedagógica artística com pesquisa bibliográfica tendo
em vista a análise de plataforma de produção de videoaulas, o Prezi, para o ensino emergencial
remoto na educação básica em artes visuais. O método de pesquisa bibliográfico junto à análise
da produção de material didático indica que as videoaulas produzidas pelo docente são uma
forma de se aproximar do estudante que está longe da escola. Conclui-se que a produção de
videoaulas exige mais trabalho do professor e ferramentas digitais que precisam ser dominadas
e usadas em tempo hábil pelo profissional de educação, tendo em vista alcançar os estudantes
em seus lares, emergencialmente.
Palavras-chaves: Ensino de artes visuais. Educação Básica. Ensino remoto emergencial.

1 INTRODUÇÃO

Com a instalação do Ensino Remoto Emergencial no País, o professor teve de pesquisar
recursos materiais diferenciados e se capacitar para o uso de tecnologias digitais. Santos (2020)
faz referência à importância do ensino com apoio videográfico e destaca a importância da
videoaula como estratégia importante de ensino.
Diante do esvaziamento da escola devido à pandemia, se tornou necessário chegar aos
estudantes e diversas opções foram e são utilizadas, desde lives no Youtube a videoaulas
gravadas. As videoaulas gravadas são bastante úteis para atingir os estudantes em suas
residências, pois eles podem acessá-las de celulares ou computadores e as assistirem novamente
quantas vezes precisarem para compreenderem o conteúdo exposto.
Martino (2015, p. 42) faz a seguinte colocação:

Para sobreviver, a mente humana se adapta a essas mudanças de ambiente
cognitivo para dar sentido ao volume de informações com o qual precisa lidar
– e essa – é uma das mudanças ontológicas. Uma dimensão disso é a sensação
contemporânea de compressão do tempo.
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Buscando a adaptação ao cenário pandêmico e ao esvaziamento da escola presencial,
foi necessário reorganizar o tempo em atividades remotas educativas, pesquisar se existem
diversas plataformas que estão sendo utilizadas para se trabalhar, observando se existem,
inclusive no Instagram, diversos cursos sendo ministrados por profissionais que usam os
recursos propiciados pelas redes digitais de forma didática e interessante.
Tendo como objetivo a ação didática à distância, nesta pesquisa sobre recursos se
encontrou o “Prezi”, uma plataforma de criação de conteúdos pedagógicos, apresentações em
vídeo e produções gráficas. A referida plataforma é paga para que possa usar todos os seus
recursos interessantes, entre eles o de se produzir videoaulas com arquivos em Powerpoint que
o professor tenha elaborado, integrando-os à apresentação videográfica, produzindo
interessante efeito didático. A seguir analisar-se-á a ferramenta de criação de vídeo usado em
curso de artes visuais para turmas de educação básica, como referência de experiências
pedagógica artística em atividade Ensino Remoto Emergencial do ensino de artes visuais do
Cepae/UFG.

2 DESENVOLVIMENTO

Ao fazer o cadastro na plataforma Prezi o professor, usando a versão paga, pode acessar
diversos recursos avançados de criação de material didático (Figura 1):
Figura 1 – Plataforma Prezi – tela de produção

Fonte: https://prezi.com/
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A partir dessas opções se organiza o plano de curso da turma e se elaboram videoaulas
que atendam os objetivos. A seguir vamos analisar uma produção entre várias, voltada para a
segunda fase da educação básica, com o tema “Introdução ao design”. Assim, era preciso fazer
uma introdução não presencial, assíncrona, para os estudantes. A estratégia escolhida foi a
videoaula: o estudante receberia um link no seu e-mail que lhe daria acesso a ela. Esse recurso
está disponível na versão avançada do Prezi, plataforma de criação de conteúdos didáticos de
professores. Na Figura 2 se observa, ao lado da imagem do docente, os slides projetados junto
com a exposição oral.
Figura 2 – Usando o Prezi em ERE

Fonte:https://prezi.com/

Em artes visuais, é muito importante o discurso imagético. A produção de 10 a 15
minutos de vídeo, com apresentação de slides em Powerpoint integrada é suficiente para
posicionar os estudantes para um tema, um conteúdo, no caso, introdução ao design. Com o
vídeo terminado, o Prezi oferece modelos prontos que podem ser utilizados e adaptados aos
objetivos do professor e aos conteúdos específicos.
Uma vez produzido o vídeo na própria plataforma e tendo subido até ela os slides
necessários para a aula, se pode colocar à disposição o link e enviar para a turma na qual se está
ministrando aulas. Nesse caso, se envia pelo e-mail dos estudantes de segunda fase o link para
que eles pudessem acessar a videoaula, fizessem comentários e seguissem as orientações
didáticas para o curso. Com isso intentou-se amenizar o impacto da ausência física do docente.
Não substitui, mas, diante da emergência do esvaziamento do meio escolar, é um recurso
importante.
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Na Figura 3 vê-se o menu de compartilhamento do vídeo pronto, além de recursos bem
interessantes para a compreensão do tema proposto.
Figura 3 – vídeo aula arquivada

Fonte:https://prezi.com/

Nesse sentido, o professor passa a produzir mais material didático e o trabalho remoto
fica mais intenso devido à necessidade de tecnologia básica de boa qualidade. Ademais, é
preciso uma boa câmera de vídeo e um programa e/ou plataforma que o ajude a produzir
material didático específico.

3 METODOLOGIA

As metodologias aqui exploradas são a pesquisa bibliográfica e o relato de experiência
educativa como relato de vida pedagógica na produção de videoaulas com a plataforma Prezi,
com vistas a observar como se pode otimizar a prática de ensino-aprendizagem usando meios
digitais. O referencial teórico pesquisado aponta que o ser humano tende a adaptar-se às
dificuldades.
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Assim, a partir do plano de curso, optou-se por atividades orientadoras assíncronas e foi
necessário criar videoaulas que atendessem o objetivo geral estabelecido para as turmas e o
foco. A partir da pesquisa bibliográfica, nota-se a importância da videoaula e a possibilidade de
utilizá-la no modo ERE. Era preciso uma ferramenta tecnológica avançada que possibilitasse
essa produção videográfica educativa de forma intuitiva. Assim, a plataforma Prezi atendeu a
essa demanda.

4 DISCUSSÃO

Após a produção de videoaula foi possível observar as possibilidades orais utilizadas,
promover aprimoramentos e mesmo refilmar a aula de um jeito intuitivo, sem complicações.
Isso é muito importante em virtude das novas demandas de produção de material didático para
ficar disponível para os estudantes. O professor, com ferramentas intuitivas, consegue fazer um
bom trabalho e refletir sobre sua prática de criação de vídeo, como explica Essi (2017, s/p):

A primeira videoaula planejada tinha uma intenção muito mais tutorial do que
reflexiva. O objetivo era mostrar o passo-a-passo do uso de alguns programas de
computador aplicados à Biologia, mais ou menos como alguns how to que eu havia
encontrado na internet em inglês. Fazer um roteiro me pareceu algo equivalente a
listar cada clique que eu deveria fazer em cada aba, e comentar. Lá fui eu para a
primeira gravação. Ao longo das tomadas, fui percebendo dois erros importantes: meu
roteiro deveria ser bem mais detalhado e deveria incluir até mesmo os termos que eu
usaria; o outro, foi planejar um vídeo muito longo, da extensão de uma aula presencial
completa. Quando vi o resultado, gostei muito do trabalho feito, porém pensei:
“Nossa, que chatice, só mesmo quem precisar muito usar esse programa vai aproveitar
essa aula”. Foram gravadas duas videoaulas nesses moldes: tutoriais longos, em
estúdio, com o passo-a-passo. Ao assistir os vídeos, comecei a reconhecer que até
mesmo pequenos vícios de linguagem ficavam gritantes. Todos me diziam que o vídeo
engorda: engorda mesmo! Engorda, amplifica: nossas falhas e cacoetes.

Essi (2017) destaca o autoaprimoramento docente na prática de construção de vídeo
aula. As novas ferramentas digitais de edição videográfica no Prezi permitem esse
aperfeiçoamento constante da videoaula, um fazer e refazer procurando a produção de
qualidade educativa que atenda aos objetivos colimados. O professor que não está habituado
realmente estranha quando se vê pela primeira vez em um vídeo, tornando esse fazer uma boa
oportunidade de se ver e se avaliar, o que é muito bom para o docente e para os estudantes.
Ademais, pode dar um retorno visando a melhoria didática da videoaula. Como resultado, a
videoaula teve o alcance desejado, pois, numa situação de esvaziamento da escola, teve seu
efeito positivo por oportunizar o contato do professor, mesmo à distância e assincronamente,
com suas turmas.
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CONCLUSÃO
Santos (2020) destaca a importância da videoaula como recurso de ensinoaprendizagem, inclusive na formação de professores de artes visuais, em sua pesquisa de
doutorado. Diante disso, o que fica dessa experiência didática aqui destacada de produção de
videoaulas com o Prezi é que a referida ferramenta é muito interessante para os professores com
pouca experiência em produção videográfica educativa, por ser intuitiva, de fácil uso. Por outro
lado, o referencial teórico explorado indica que é necessário reconhecer estarmos em um
momento de transformação e ser necessário adaptar-se da melhor forma possível, utilizando
meios digitais de interação com os educandos via Ensino Remoto Emergencial. Por fim, a
videoaula é uma ponte entre o estudante, a escola e o professor diante do distanciamento brutal
do estudante do meio escolar nesse momento pandêmico.
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Resumo:
O presente texto relata a experiência de residentes do Programa de Residência Pedagógica de
Educação Física durante as aulas no ensino remoto. Ao longo do ano de 2020, em que a
pandemia começou a se fazer presente, a educação precisou de novas adaptações, para isso, o
ensino remoto foi a alternativa encontrada, porém junto a isso, foi necessária uma adequação,
por parte do professor, no planejamento, no desenvolvimento das aulas, na forma de se
relacionar com os estudantes. Dessa forma, o relato visa mostrar a realização das aulas de
Educação Física para o ensino infantil, os desdobramentos dos professores e como as aulas
eram realizadas de forma que as crianças se sentissem motivadas.
1 Introdução
No ano de 2020, o mundo se deparou com uma crise emergencial, devido ao surto de
COVID-19 os meios sociais foram afetados saúde, economia, cotidianos sociais- e não poderia
ser diferente no meio educacional. Com a necessidade da paralisação das aulas presenciais e
fechamento temporário de instituições de ensino, percebeu-se que poderia gerar insanáveis
problemas relacionados ao processo de ensino e aprendizagem, além de aspectos como
condição de autonomia, de empoeiramento e de autodeterminação dos alunos.
Arruda (2020) cita em sua pesquisa:
A escola é um dos espaços sociais em que há maiores trocas e mobilidades
de sujeitos de diferentes faixas etárias, portanto, representa espaço de maior
probabilidade de contaminação em massa – o que indica ser um dos últimos espaços
a ser reaberto em países que controlaram minimamente a taxa de contaminação do
novo coronavírus. (ARRUDA, 2020, p.263).

Em tempos de pandemia, as vidas sociais e educacionais não apresentavam fáceis
soluções para a normalidade. A tecnologia foi uma das grandes ferramentas utilizadas para a
continuação dos trabalhos realizados não apenas em meios empresariais, como também no
âmbito escolar, tornando-se necessária uma transformação das metodologias e formas de
ensino, sendo necessárias determinadas mudanças que tornassem possíveis aulas no meio
digital. Assim, muitas instituições de ensino aderiram às aulas de forma remota, em que os
alunos participam em suas próprias casas.
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Os autores do texto (Re)organizar o trabalho pedagógico em tempos de covid-19: no
limite do (im)possível, Almeida e Dalben(2020) explicam que:
A despeito de ser a única opção plausível, dadas as incertezas sobre a duração das
medidas de isolamento, a implementação do ensino remoto se mostra via de mão
dupla: por um lado, permite que o afastamento seja físico, mas não completo, com
manutenção de contato social em meio virtual; por outro, traz, de maneira subjacente,
o aumento das desigualdades educacionais já demasiadamente expressivas no sistema
educacional brasileiro. (ALMEIDA e DALBEN, 2020, p. 3).

Com o objetivo de amenizar os danos, as instituições se associaram à empresas digitais
que fornecem um maior suporte para a realização dessas aulas, porém tudo se tornou muito
novo para os professores. Mesmo com um grande suporte destas empresas, o que tornou as
aulas mais fáceis, didáticas e recreativas foram os esforços, desdobramentos e criatividade
mobilizados pelos profissionais. Considerando este cenário, o presente texto pretende
apresentar a experiência e vivência de residentes do Programa de Residência Pedagógica da
subárea de Educação Física, durante as aulas remotas no ensino infantil, enfatizando as
metodologias utilizadas pelos professores responsáveis e suas didáticas, as possibilidades e
dificuldades acerca do engajamento dos alunos nas aulas e, como as regências, no meio desse
novo desafio, possibilitaram um crescimento profissional para os discentes do curso de
Educação Física.

2 Metodologia
Neste relato, serão expostas as metodologias utilizadas pelo professor – preceptor e
residentes nas aulas de Educação Física, das turmas de 2º período e 2º ano (ensino infantil), de
uma escola da rede federal de ensino, da cidade de Uberlândia- MG, mostrando a experiência
do desdobramento para um melhor desenvolvimento das aulas remotas.
Mediante a necessidade de realização de aulas remotas, a instituição de ensino
estabeleceu um vínculo com a empresa Microsoft, desta forma, as aulas aconteceram através
da plataforma Microsoft Teams, nas tardes de terças e quartas-feiras, com duração média de 30
minutos, sobre temas já vinculados a cada ano de ensino no parâmetro curricular da escola,
como jogos e brincadeiras, danças e esportes.
3. Resultados e Discussão
A vivência realizada pelos residentes foi dívida em 3 momentos que, ao longo do
processo, envolveram observação, reuniões de planejamentos e intervenções (regências)
realizadas pelos residentes. A princípio, as aulas eram desenvolvidas pelo professor responsável
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pela turma, momento este, em que se iniciou as observações e houve a oportunidade de entender
junto ao professor as características de cada turma, seus comportamentos, o engajamento dos
alunos nas aulas o que, durante as reuniões de planejamento, foram pontos importantes para um
melhor desenvolvimento das aulas.
Alves (2020), explica que espaços presenciais para as práticas, ainda são uma premissa
básica, por isso o planejamento é fundamental para a realização das aulas remotas. Nas turmas
do 2º período, nas quais os alunos possuem 5 anos, os temas propostos para as aulas foram:
Jogos e Dança, com a categorização “jogo e brincadeiras” e “dança”, para as quais foram
discutidas, durantes as reuniões, diversas formas e possibilidades sobre como seria realizar com
os alunos sem que precisassem de materiais ou um grande espaço físico. Um dos primeiros
desafios encontrados foi trazer atividades que tornassem as aulas interessante e com maior
participação.
Nessa faixa etária a socialização é muito importante para o desenvolvimento social das
crianças, desta forma, as atividades foram pensadas para que, além de suprir o desenvolvimento
motor, os alunos pudessem interagir entre si e com os professores, traçando estratégias que
dessem ênfase à ludicidade e à imaginação. Borsa (2007) cita:
Os processos afetivos de socialização são uma das bases mais sólidas do
desenvolvimento social da criança sendo a empatia (experiência vicária do estado
emocional do outro), o apego (vínculo afetivo com as pessoas que cuidam dela) e a
amizade, não só uma forma de união ao grupo, mas também mediadores de todo o
todo o desenvolvimento social. (BORSA, 2007, p. 2).

Da mesma forma, no outro ano de ensino, 2º ano, com crianças em torno de 7 anos, as primeiras
aulas buscaram finalizar o tema de ensino esporte, no caso o futsal, que começou a ser
trabalhado presencialmente e foi finalizado online. O professor disponibilizou roteiros de
atividades voltadas a tal tema, logo após entrou na temática de jogos e brincadeiras, tentando
seguir a mesma lógica, trabalhando os mesmos segmentos do outro ano. Para isso, realizamos
as seguintes brincadeiras: Elefantinho colorido, Corrida maluca, Espingarda/caçador/ leão
(seguindo os mesmos princípios do jogo pedra, papel, tesoura), Gato mia.
Dessa forma, as crianças foram envolvidas nas atividades por sempre serem colocados
como os mestres das brincadeiras. Eram elas que comandavam as cores no elefantinho
coloridos, a velocidade da corrida maluca e até mesmo o grande alvo em que a turma deveria
vencer na brincadeira do caçador.
Castaman e Rodrigues (2020) citam que um fator importante é:
[...] a visão de que o professor é o centro do processo de produção do conhecimento,
quase que num esforço hercúleo ou sísifo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo
para conduzir o estudante, da melhor maneira possível, ao conhecimento das/nas
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diferentes unidades curriculares. Nesse sentido, não há sombra de dúvidas que é
preciso retomar a responsabilidade pelo ensino e pela aprendizagem de modo mais
abrangente, inclusive, no sentido de contar com a gradativa autonomia,
empoderamento e autodeterminação do estudante para a produção do conhecimento.
(CASTAMAN e RODRIGUES,2020, pag 9)

Através dessas características, foi permitido estudar nas reuniões de planejamentos as
dificuldades visualizadas nas turmas para que nas atividades seguintes, os possíveis prejuízos
fossem supridos ou pelo menos amenizados. Para isso, o professor- preceptor junto com os
residentes realizavam as reuniões após a realização das aulas, traçando estratégias coerentes
para as aulas seguintes. É importante destacar que, nestas reuniões, o professor responsável
oportunizava os residentes colocarem ideias e reflexões, tornando as discussões mais
construtivas.
Outro fator importante realizado durante as reuniões de planejamento foi os
laboratórios, em que todos os exercícios propostos em aula eram realizados previamente pelos
residentes para possíveis adaptações e correções necessárias. Deste modo, tanto o professor
quanto os residentes realizavam as aulas com maior segurança e precisão.
Para a regência dos residentes, a dança e o esporte (handebol), foram os principais temas
tratados. Para o segundo período, a dança foi trabalhada visando estimular o desenvolvimento
de habilidades motoras dos alunos, além da expressão corporal e o imaginário. Ao realizarem
comandos dados ao longo da contação de histórias, as crianças realizavam os movimentos
propostos, como na história da sementinha. Dessa forma, pôde-se observar uma maior
participação das crianças nas aulas, ao instigá-las até o final do processo. Esta foi a estratégia
mais bem-sucedida para a realização das aulas com essas turmas, razão pela qual deu-se
sequência no trabalho a partir dessas características.
No segundo ano, foram realizadas aulas de Handebol, como os alunos já haviam
estudado a teoria, desenvolvemos atividades de passe, domínio de bola com um material
alternativo, no caso, bola de meia e parede, além disso aplicamos questionários e roteiros de
atividades para realizarem de forma assíncrona.
Após, foram desenvolvidas as aulas de Danças Regionais, nas quais os professores
utilizaram vídeos para auxiliar no desenvolvimento da aula, além disso, foi determinado que
antes da realização dos movimentos corporais de determinada dança, existia uma “contação de
história” acerca da dança. Para que a aula parecesse o mais realista possível, utilizamos
materiais alternativos, como os paus do maculelê que foram substituídos por duas canetas, para
o aprendizado dos passos característicos da dança.
Com as observações, planejamentos realizados e auxilio durante as aulas dadas pelo
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professor responsável, a regência dos residentes tornou-se natural para as turmas, dessa forma
existia um bom desenvolvimento acerca do que havia sido discutido durante as reuniões. Sendo
assim, a participação dos residentes no desenvolvimento pedagógico das turmas durante as
aulas remotas, tornou-se uma experiência significativa para o currículo dos mesmos,
visualizando que com um bom planejamento, entendendo os desafios e dificuldades das turmas,
as aulas podem ser realizadas com leveza e com uma participação concreta dos alunos.
4 Considerações Finais
Ao longo das aulas observadas, planejadas e regidas pelos residentes, notou-se que
mesmo com todas as dificuldades vinculadas a pandemia, a educação é um meio fundamental
para a construção de novas vidas. Com a Educação Física não é diferente, sendo uma disciplina
em que, além do desenvolvimento motor, o aprimoramento de outras dimensões como a social,
cognitiva e afetiva são essenciais. E essa foi a compreensão que orientou a construção das aulas
de Educação Física, na Escola de Educação Básica de Uberlândia.
Nesta perspectiva, os planejamentos buscaram desenvolver os temas de ensino durante
as aulas online, a partir de uma linha lógica priorizando a ludicidade, o dinamismo e a
imaginação como elementos fundamentais para aproximação e interação entre todos os
envolvidos no processo (estudantes, professor-preceptor, residentes)
Como residentes, tivemos a oportunidade de colocar em prática tudo que vimos e
aprendemos para elaborar um bom planejamento, bem estruturado, pensado e organizado e
também, por este planejamento que produzimos em prática na regência, bem como corrigi-lo
quando uma atividade pensada não dava certo, adaptá-lo quando uma atividade acontecia mais
rápido ou mais demorado do que o planejado. Tivemos a experiência de nos desdobrar
conforme desenvolvíamos com turmas diferentes o mesmo planejamento, pois nunca acontecia
da mesma forma em mais uma turma.
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Resumo:
Durante o ano de 2020 muitas mudanças ocorreram, por conta da pandemia do SARSCoV-2, o cenário educacional tem exigido um olhar atento e de acolhimento aos
professores, aos alunos e aos familiares. Dessa maneira na educação o Ensino Remoto
Emergencial (ERE) foi implantado, pois os estudantes não poderiam frequentar as escolas
devido ao isolamento social e às medidas de segurança. Contudo, o contexto remoto no
PIBID no curso de Ciências Biológicas – Licenciatura da UFJ, mostrou a necessidade da
adaptação para a progressão das atividades no Centro de Ensino em Período Integral
Emília Ferreira de Carvalho – CEPI Emília. Logo, foi visível a necessidade da adaptação
para todos os contextos que podem ser encontrados para lecionar e para a construção do
conhecimento. Ao longo dos meses, os pibidianos foram organizados em duplas ou trios e
separados nos seguintes anos do ensino fundamental: 6° ano, 7° ano e 9° ano, juntamente
com a supervisora, professora efetiva da unidade escolar, planejando as aulas de práticas
experimentais que são realizadas com as turmas pré-selecionadas, quinzenalmente. Dessa
forma, foi possível visualizar a inovação e adaptação das aulas de práticas experimentais,
visto que nos encontramos remotamente, os materiais utilizados precisariam ser de fácil
acesso para todos os estudantes realizarem as aulas juntamente com os pibidianos. Aulas
que possuem o objetivo da apresentação do conteúdo de uma forma lúdica e interativa,
podendo ser realizadas até por meio de experimentos. Em suma, muitos roteiros de aulas
práticas foram elaborados quinzenalmente e as práticas ministradas com os alunos de
diversas turmas e idades. Após a realização das aulas as experiências que foram
vivenciadas são descritas semanalmente em questionários semi-estruturados que são
formulados pelos dois coordenadores professores do curso de Licenciatura em Ciências

Biológicas. O PIBID é essencial para a formação inicial dos futuros docentes, pois visa
unir a teoria com a prática, é um momento onde o graduando observa, vivencia e aprende
ao longo de dezoito meses como é uma rotina de um educador, como preparar atividades,
relatórios e ministrar as aulas que são propostas. Por fim, vivenciar uma rotina de um
educador ainda na graduação é uma oportunidade única e de suma importância para a
formação de futuros docentes.

Palavras-chave: PIBID. ENSINO REMOTO. FORMAÇÂO.

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A APLICAÇÃO DE UMA OFICINA DE
CIÊNCIAS NO PIBID.
CARVALHO, Manoela de¹; PRATA, Ana Paula¹; BONFIM TIBURZIO, Vera Lúcia¹
1 Departamento de Ciências Biológicas, Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação,
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG
e-mail do autor: manoeladcr@gmail.com

Palavras-chave: Pibid. Oficinas. Ozônio. Educação.
Introdução: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) do curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFTM visa inserir discentes nas práticas
docentes por meio de atividades extraclasse, como oficinas sobre temas do Currículo
Básico Comum (CBC), oferecidas no contraturno para quinze alunos do sexto ano do EF
participantes do projeto. Na oficina relatada neste trabalho foram trabalhadas a composição
e a estrutura da atmosfera terrestre, com destaque para a camada de ozônio, a aurora boreal
e o efeito estufa. Objetivo: Avaliar a oficina como metodologia para abordagem das
temáticas propostas. Metodologia: A oficina ocorreu no laboratório de informática da
escola. Inicialmente foi aplicado um questionário para avaliar o conhecimento prévio dos
alunos sobre camadas da atmosfera, e efeito estufa e suas consequências para o planeta.
Em seguida foi realizada uma explicação dos conceitos abordados usando audiovisuais: um
vídeo do Youtube “O que causa o aquecimento global” e uma apresentação elaborada pelas
pibidianas sobre as camadas da atmosfera e a camada de ozônio. Na sequência foi
solicitado que cada aluno fizesse uma pesquisa na internet sobre as camadas da atmosfera e
então produzissem desenhos mostrando estas camadas. Feito isso, foi proposta uma
dinâmica com os alunos encenando os papéis da Terra e da camada de ozônio e as
pibidianas representando gases poluentes. Esta dinâmica teve também papel avaliativo
pois, para a realizá-la, era necessário que os alunos soubessem como é formado o ozônio,
como ele ajuda a proteger a Terra e qual é a relação dos gases poluentes com a sua
degradação. Ao final das atividades foi pedido que cada aluno escrevesse sobre as
experiências adquiridas durante a oficina e, para encerrar, eles responderam novamente ao
questionário aplicado no início da atividade. Resultado: Antes da oficina 66% dos alunos
conheciam as camadas da atmosfera, mas apenas 6,6% sabiam o que era efeito estufa

enquanto após esta 100% mostraram ter entendido os dois conceitos. Os relatos escritos
pelos alunos indicaram uma avaliação satisfatória da oficina, especialmente por terem
aprendido de uma forma mais divertida e por se sentirem mais à vontade para questionar e
comentar durante a oficina, enquanto nas aulas se sentem mais inibidos de fazê-lo. Durante
a atividade as pibidianas perceberam que os alunos se mostraram ativamente participantes,
contribuindo entre si para a compreensão dos temas abordados. Estes resultados mostram
que oficinas extraclasse podem ser úteis na abordagem de temas de Ciências com alunos
do EF.

O SER CORPO NA INFÂNCIA - IMPROVISAÇÃO EM DANÇA PARA
CRIANÇAS
COSTA, Rafaella Ferreira¹; NICIOLI, Maria Fernanda²
¹Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Instituto de Artes, PIBID Artes–
Câmpus Campinas – SP
e-mail do autor: rafaellafcosta19@gmail.com / niciolimariafernanda@gmail.com

Resumo:
O projeto "O Ser Corpo na Infância - Improvisação em dança para crianças” investiga
potencialidades da infância no fazer dançante por meio da improvisação. Esta surge da
autonomia de cada corpo na identificação de desejos e necessidades, sendo uma
possibilidade de caminho importante para a construção do autoconhecimento e da
identidade de quem move. Através dela, os desejos do corpo são evidenciados. É um canal
de autoescuta e autocompreensão sensível, que possibilita que o corpo se mova a partir de
desejos anteriores à racionalidade. A improvisação é um convite à intimidade consigo.
Esta linguagem não carrega movimentos pré-estabelecidos ou codificados, e, portanto, não
tem como referência o corpo do professor. As pesquisadoras propõem jogos corporais e
cênicos, que trabalham a identificação de desejos, coordenação, compreensão de espaço,
peso, volume, e diferentes qualidades de movimento, com indicações que fomentam o
imaginário da criança, criando caminhos que a possibilitam investigar a si e atentar-se ao
que a cerca.
No contexto da pandemia, as crianças se mostram profundamente desejosas de atividades
que engajem o corpo em projeção, em relação com o espaço, contrastando-se à demanda
permanente do corpo sentado, passivo às indicações do educador.
O projeto tem como ponto de partida o corpo como principal aspecto do ser. Deixamos de
encará-lo como adereço, objeto que se tem, para então compreendê-lo como aquilo que se
é. Quando propomos a investigação desse movimento “contra a correnteza”, propomos
também uma nova forma de adolescer. Essa proposta de entender-se corpo poderia, se
levada ao contexto cultural e educacional, ser um caminho para evitar que meninas e

meninos odeiem suas imagens, desejem modificá-las, cirurgicamente ou por meio de
procedimentos radicais como interrupção da alimentação, bulimia e anorexia.
Este corpo integrado, ou corpo soma, é tão íntimo de si mesmo que se expressa em
movimento antes de se elaborar em oralidade. O movimento é a primordial e mais
universal forma de comunicação.
Na infância, a improvisação é quase cotidiana. O adolescer, mediado por instituições e
permeado por compreensões de expectativas sociais, inibe a criatividade, a sensibilidade, a
escuta de si. Estas, quando cultivadas, o que pode ser acessado pelo trabalho
improvisacional, acompanham o indivíduo em toda sua vida.
O objetivo desta pesquisa não é formar bailarinos ou semear este desejo em termos de
profissionalização, mas cultivar o encantamento e o conhecimento de si como ser material
e relacional, com outros corpos e com o mundo.
Palavras-chave: Dança. Improvisação. Infância. Corpo.
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Resumo:
Contemporaneamente denota-se uma grande popularidade e aceitação do rap dentre a
juventude e as camadas populares. Portanto, o objetivo do trabalho é demonstrar a
potencialidade do Rap no ensino de história e também retratar como o projeto EducaRap,
apresentou-se como um grande propulsor de memórias, além de propiciar uma consciência
social através de suas narrativas e contribuir para democratização do conhecimento. Como
metodologia, me detenho a descrever os resultados alcançados durante a experiência no
PIBID na Escola Edna May Cardoso, localizado em Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde
consegui aplicar o projeto EducaRap. Portanto a abordagem qualitativa nos possibilita
compreender o quão longínquo e ricos são os resultados obtidos com a mobilização do Rap
como uma ferramenta para ensino de história, para exemplificar, durante o projeto
realizamos diversos tipos de analises, tais como, analises sobre letras musicais, discursiva,
além de reflexões e sobre as leituras imagética e a cultura visual. Desse modo, o estudo de
caso serve como método de abordagem, pois ele proporciona avaliar os resultados adquiridos
durante a elaboração do projeto no PIBID 2018/2019. Para a fundamentação teórica me
baseio na abordagem cultural, em autores também conhecidos pelas escritas sobre o
Atlântico Negro. Para exemplificar Bell Hooks, que permite entender a educação como
prática da liberdade e Paul Gilroy com a mobilização do conceito Atlântico Negro. O projeto
apresentou resultados satisfatórios, pois além de propiciar a grande interação com os alunos,
também tornou possível ricas análises sobre a sociedade brasileira através de músicas, por
exemplo, músicas do grupo Racionais Mc’s, mostrando que além de ser possível trabalhar
com a cultura popular é fundamental que vozes periféricas, estejam nos centros dos debates
culturais, para que também possam fornecer saídas, tal como este trabalho, voltado para o
uso do Rap como metodologia para o ensino de história. Como considerações finais,

podemos observar o quão significativo são os projetos educacionais nas escolas da rede de
educação básica, por exemplo, programas como o PIBID e o Residência Pedagógica, porque
além de viabilizar a democratização do conhecimento, também permite que os participantes
alcancem uma visão crítica social, que em suma propicia o aprimoramento de sua
consciência histórica e por conseguinte a emancipação Intelectual.
Palavras-chave: Ensino de História. EDUCARAP. PIBD.
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Resumo:

O presente trabalho tem como finalidade demonstrar como a comunicação não violenta nas
aulas remotas via Google Meet, favoreceu a interação entre os alunos da rede pública do ensino
básico de Catalão-GO, com os acadêmicos do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência.
Através do relato de experiência das atividades do PIBIDHistória da UFCAT, apresentar os
desafios e possibilidades do ensino remoto vivenciado no ensino de história por meio do projeto
Historia-se, junto aos alunos do ensino fundamental da escola Instituto de Educação Matilde
Margon Vaz, expondo, sobretudo como ocorreu a aproximação entre os envolvidos nessa ação.
Palavras-chave: Ensino de História. Ensino remoto. Comunicação.
.
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1 Introdução

Com a chegada da pandemia o ensino brasileiro sofreu grandes mudanças, logo os
profissionais da educação tiveram que mudar a forma de ensinar os alunos, afinal o ambiente,
estudante, professor e a prática andam junto GATTI (2017). O ensino brasileiro passou por
grandes dificuldades, uma delas foi a falta de interesse e participação dos alunos nas aulas
síncronas online, independente da variedade de plataformas, ferramentas e serviços digitais
adotados. Destacamos que a comunicação não violenta foi fundamental nesse Ambiente Virtual
de Aprendizagem e nas aulas síncronas, pois através dela aproximamos os alunos dos
professores para enfrentar os desafios do ensino remoto em contexto pandêmico, aproximação
fundamental para minimizar os prejuízos acarretados com as necessárias mudanças repentinas
acometidas na educação.

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade
Federal de Catalão, do curso de história, exerceu suas atividades e propostas de intervenção no
modo remoto. Todo planejamento foi feito para o presencial, mas a realização só foi possível
pela mediação das tecnologias digitais, até então tanto os coordenadores do programa, como os
alunos e professora supervisora não tinham explorado o Ciberespaço nessa proporção. Foi
necessário desbravar, ao longo das práticas os desafios e possibilidades do ensino remoto,
modificando, adaptando ou aperfeiçoando diversas posturas no ambiente educativo, afinal esse
modelo de ensino dificulta o contato, a aproximação entre alunos e professores em formação.
Nesse sentido, construímos estratégias para deixar as aulas e atividades mais didáticas e
interativas, um elemento fundamental para alcançar nosso intento foi a comunicação não
violenta Rosenberg (2006), que se mostrou eficiente em nossa relação com uma turma composta
por alunos com opiniões e vivências diversas e divergentes. Através da exploração dos
princípios da comunicação que são a compaixão, respeito, preocupação e o amor nas aulas
conseguimos atenção, interação saudável e produtiva, respeito e compreensão junto aos alunos
do 8º ano do ensino fundamental.

2 Metodologia

Esse relato de experiência se pauta na pesquisa participativa, com abordagem qualitativa
e nos pressupostos da didática da história. Utilizamos, entre outros recursos, aplicação de
questionários com os alunos e observações durante as aulas para dar suporte para as reflexões
sobre o tema estudado. O PIBIDHistória da UFCAT deu início em suas atividades no final do
ano de 2020, os pibidianos começaram a se reunir com os coordenadores do programa para
elaborarem a execução do projeto. Decidimos que ao longo dos 16 meses seriam desenvolvidos
três projetos com os estudantes do oitavo e quinto ano da rede estadual da Educação básica
iniciou na prática com o projeto sobre Patrimônio e Memória, que é a ação que permitiu o
estudo aqui compartilhado. O PIBIDHistória é constituído por 10 participantes, oito bolsistas e
dois voluntários. Para a execução dos projetos a turma foi dividida em dois grupos, que atuariam
em turmas diferentes. Para construção do projeto de patrimônio e memória, os pibidianos
fizeram leituras em torno da temática e participaram de rodas de conversa, reuniões, aulas,
formação com a finalidade de estruturar as atividades previstas no projeto de ensino. Em janeiro
de 2021 o projeto de ensino ganhou forma e foi intitulado "Historia-se: mergulhando em
patrimônios e memória" foi entregue, aprovado pela comunidade escolar e incluído no Projeto
Político Pedagógico da escola. Inicialmente o projeto foi escrito para ser trabalhado com as
turmas do 5º ano, mas diante das incertezas e instabilidades vivenciadas pela professora
supervisora do programa, como todos os outros profissionais da rede estadual que podem ter
sua carga horária, local de trabalho, disciplinas e turmas modificadas a qualquer momento, foi
necessário readaptar o projeto para ser executado com a turma do 8º ano. Trabalhamos com
aulas-oficinas conforme o modelo de Barca (2004). As aulas-oficinas foram montadas a fim de
que os alunos pudessem refletir e problematizar sua relação com Patrimônio local e regional,
trazer o ensino de história mais próximo do ambiente em que vivem. Realizamos muitas
adaptações para adequação ao público alvo e para o ensino remoto. No início de 2021, antes
das aulas começarem, os pibidianos fizeram um questionário a fim de conhecer a turma do
oitavo ano, para saber de suas expectativas e temores diante do cenário de pandemia e para
tentar conhecê-los e entendê-los melhor. Acreditamos que esse contato prévio e mais
informações seriam importantes para preparação efetiva das aulas-oficinas e para as atividades
mais dinâmicas que almejamos oferecer. Nesse questionário foram feitas diversas perguntas
como, o que esses estudantes faziam quando estavam em casa, sobre o local onde estudavam
nesse novo formato de ensino, quanto tempo disponível tinha para estudar. Além disso, fizemos
perguntas mais pessoais como à capacidade que eles tinham de se relacionar com outras

pessoas, relação com a família, perguntas sobre felicidade, com questões abertas para
descreverem com liberdade. Com base nas respostas, instigantes e surpreendentes, levantamos
o perfil do nosso público que foi fundamental para elaboração de atividades eficazes e
apropriadas para a turma. Através desse questionário foi notórias que os adolescentes no tempo
disponível usavam diferentes mídias digitais para escutar músicas, jogar e navegar nas redes
sociais. Logo pensamos em atividades que atendessem essas demandas, produzimos atividades
como podcast, histórias em quadrinhos, games, vídeos tudo isso no formato digital.
Identificamos também que os alunos fazem atividades domésticas em seus tempos livres, a
professora supervisora dessa turma alertou os pibidianos sobre a necessidade de moderar na
quantidade de atividades tendo em vista a realidade dos estudantes, decidimos, portanto, que
teriam atividades que poderiam ser realizadas de forma simples e rápida para não os
sobrecarregá-los e desestimulá-los. Adequação que se mostrou indispensável para saúde mental
e bom aproveitamento, vale ressaltar que a adequação não significou ausência de rigor. Após
escutarmos esses alunos e feito os levantamentos iniciamos as aulas-oficinas. O primeiro
contato que os pibidianos tiveram com os estudantes do ensino básico via questionário permitiu
reflexões fundamentais. Já no segundo contato com os jovens foi através do Google meet, nesse
encontro virtual os pibidianos abriram a câmera a fim de incentivar que a turma do 8º ano ligasse
também. Na primeira aula remota, os pibidianos contaram quem são seus gostos por músicas,
diferentes lazeres, além disso, outros temas em torno do programa PIBID, e apresentaram o
projeto de patrimônio e memória, atividade inicial para aproximação dos professores em
formação com os alunos da escola. Fizemos tudo da forma mais descontraída possível e com
uma linguagem simples e acolhedora, a fim de criar uma interação, contudo apenas três alunos
ligaram a câmera e a interação não foi à esperada. Com certa frustração pensamos em novas
estratégias para nos conectar com os alunos, uma delas foi a utilização da comunicação não
violenta nas aulas. Afinal, a comunicação é uma forma de aproximar esses adolescentes aos
professores da educação. Nas aulas seguintes os pibidianos continuaram com as câmeras
abertas, colocaram música no início da aula para descontrair e suavizar a entrada no Google
Meet começamos nesse clima inicial a cumprimentar individualmente e fazer brincadeiras para
descontrair a turma, para chamar a atenção e incentivar a participação exploramos também o
espaço do chat de mensagens. Para nossa surpresa a interação fluiu com toda a turma.
Escutamos suas intervenções, tentando entendê-los sem interrupções abruptas e com toda
atenção. A comunicação não violenta foi usada durante as aulas no Meet e permitiu momento
de trocas significativas para todos os envolvidos e permitiu uma abertura interessante para o
ensino de história que promovemos sobre patrimônio.

3 Resultados e Discussão

Através da nossa metodologia e estratégias notamos que durante as aulas comentários e
opiniões delicadas e sensíveis surgiam, porque se sentiram a vontade pela forma acolhedora
que tentamos conduzir o processo de aprendizagem histórica. Todas as opiniões e comentários
foram expostos e respondidos sem julgamentos. Os alunos do ensino básico não foram
ignorados, durante as aulas os pibidianos não tiveram uma postura defensiva, mas sim uma
postura acolhedora. A conexão básica permitida pela comunicação não violenta foi sendo usada
para conquistar esses adolescentes e fazer com que eles participassem mais. As aulas-oficinas
foram realizadas com mais empatia, independente do conteúdo e da forma escolhida.

Foi perceptível o aumento da participação dos estudantes do oitavo ano nas aulas, pois
começaram a usar mais o chat do Google Meet, a ligar mais o microfone para fazer perguntas
e comentários e deixar a câmera aberta. As aulas passaram a ser mais dinâmicas, os estudantes
se sentiram seguros para expor suas opiniões, dificuldades, medos, desconfortos. Os alunos
queriam assistir as aulas, pois segundo a professora supervisora os alunos sempre perguntam
sobre quando será a próxima atividade com os pibidianos. Ela também relatou que a aula de
sexta-feira passou a ter grande quantidade de alunos, o que não era frequente antes do
PIBIDHistória.Outro ponto que demonstra que os alunos do 8º ano estavam mais participativos
e interativos foi a permanência da turma no Google Meet, mesmo após o final das aulas,nós
pibidianos costumamos ficar um tempo a mais para conversar sobre as aulas, avaliar o trabalho
feito e seus desdobramentos,notamos que os alunos também queriam ficar e estender a conversa
com os pibidianos.

4 Considerações Finais

Concluímos que a interação entre os pibidianos do curso de história com a turma do
oitavo ano do ensino básico aumentou consideravelmente após a decisão por uma comunicação
não violenta entre ambos. Escutar e observar as demandas da turma através da comunicação
não violenta criou laços com os estudantes importantíssimos para o desenvolvimento do nosso
projeto de ensino e para as reflexões históricas sobre patrimônio local. Mesmo em ambiente
virtual, construímos um espaço confortável e de respeito para produção do conhecimento
através do ensino de História. Permitindo que as trocas de conhecimento necessárias nas aulas

de história ocorressem mais naturalmente, de forma interativa e com leveza, até mesmo em
torno dos temas mais sensíveis.
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O stop motion é uma técnica de animação que cria uma ilusão de movimento contínuo
pela projeção de uma sequência de imagens apenas ligeiramente distintas da imagem
anterior. Espera-se que, usando animações deste tipo, alunos possam obter um
entendimento dinâmico e integrado das interações entre os diversos componentes e
processos

envolvidos

em

fenômenos

biológicos

complexos.

Neste

trabalho,

desenvolvido na disciplina Estudos e Desenvolvimentos de Projetos III (EDP III) da
Licenciatura em Ciências Biológicas – UFTM, o stop motion foi usado para exibir
estruturas e fenômenos moleculares do movimento muscular esquelético para alunos do
ensino médio mostrando a estrutura muscular do epimísio até o sarcômero e a fisiologia
da contração, da ativação do complexo miosina-ATP até o deslocamento do filamento
de actina pela miosina. O roteiro do stop motion foi organizado a partir do conteúdo
sobre contração muscular apresentado no livro didático Histologia Básica (Junqueira e
Carneiro, 2013). A partir dele foi produzido um story board que partia do nível de
organização do organismo (representado por fotografias de uma pessoa manipulando
um livro) passando pela anatomia e fisiologia do tecido muscular esquelético (já
representada por ilustrações) até os níveis celulares e moleculares, mostrando a
organização da miosina e actina. Com este story board como guia foram obtidas as 216
fotografias e desenhadas as 255 ilustrações necessárias para a produção dos três minutos
de vídeo pretendidos. Todas as imagens (fotos e ilustrações) foram convertidas para
formato Portable Network Graphics (PNG) e recortadas para um mesmo tamanho
usando o programa Paint antes de serem usadas para composição do stop motion,
processo desenvolvido usando o programa Movie Maker. Graças a sua organização em
“zoom”, do macro (pessoa se movimentando) ao micro (organização molecular da
actina e miosina), stop motion produzido permitiu uma visualização clara e integrada da
dinâmica da contração muscular e das relações entre este processo molecular e as
estruturas celulares, histológicas e anatômicas da musculatura esquelética. Desta forma
espera-se que o stop motion auxilie a compreensão da contração muscular pelos alunos.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: O presente trabalho surge como fruto das experiências vivenciadas no 1º
semestre do Programa Residência Pedagógica (PR.P.) por estudantes do curso de
Bacharelado e Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia. O
PRP. é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e têm
como objetivo melhorar a formação prática e imersão dos licenciandos nas escolas de
educação básica. Devido ao período de pandemia da COVID-19 e à suspensão das aulas
presenciais nas escolas, desde março de 2020, a experiência aqui relatada ocorreu entre os
meses de outubro de 2020 a fevereiro de 2021. É importante trazer que até então as
atividades que estavam sendo realizadas na Escola de Educação Básica (ESEBA) eram
atividades “Roteiros de Atividades Assíncronas”. Foi a partir de 05 de outubro de 2020 que
passou a ter também atividades síncronas para os estudantes da escola na plataforma
Microsoft Teams, assim, quando começamos as atividades no PRP os professores da escola
também estavam no processo de adaptação ao novo modo de ensino e aprendizagem.
PROCEDIMENTOS

TEÓRICOS

METODOLÓGICOS:

Durante

o

período

mencionado foi possível acompanhar dois professores na escola, um com turmas do 2º ano
(que seria o 1º ciclo na escola – com aulas de 30 minutos) e outra com turmas dos 6º e 7º
anos (que seriam do 3º ciclo – com aulas de 1 hora). As primeiras aulas foram de
observação, para nos adaptarmos ao novo modelo remoto, ajudamos na elaboração dos
planejamentos e, posteriormente, começamos as intervenções. Dentre as outras atividades,
tínhamos reuniões gerais, reuniões com os professores, estudos e planejamentos.
RESULTADOS: Durante as experiências nas aulas, nos relacionamos com alunos de
diferentes idades, sendo que com os mais novos havia uma dificuldade maior em organizar
as aulas, uma vez que estes sentiam muito a necessidade de se comunicar com os colegas.
Com esses trabalhamos os conteúdos de Jogos e Brincadeiras, Futebol, Handebol e Danças
Regionais. Com os alunos do 3º ciclo, muitas vezes, o sentimento era contrário, pois não
ligavam as câmeras e microfones. Com estes trabalhamos o tema de Ginástica e Qualidade
de Vida. CONCLUSÃO: De forma geral, há inúmeras dificuldades no Ensino Remoto,
principalmente com as crianças mais novas, porém, devido ao momento, talvez as
atividades síncronas sejam a melhor forma para remediar perdas muito maiores na
educação, pensando que existe uma possibilidade maior de os professores poderem auxiliar
os alunos de alguma forma.
Palavras-chave: Educação Física Escolar. Ensino Remoto Emergencial. Pandemia
COVID-19.
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Resumo:
Tendo em vista a temática do evento que nos instiga a contribuir com a formação de
professores e a tratar da didática em tempos de pandemia, objetivamos compartilhar
experiências vivenciadas em 2020, no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de
Uberlândia, a fim de dialogar sobre alternativas pedagógicas relacionadas ao ensino remoto
da Educação Física. Trata-se de uma experiência vivenciada por bolsistas da Residência
Pedagógica, pibidianos e uma docente junto a estudantes de seis turmas de 4os e 5os anos do
ensino fundamental (aproximadamente 150 crianças). Tal experiência foi desafiadora e

repleta de medos/ansiedades, entre todos os membros da equipe, que se apoiaram em
princípios pedagógicos como: 1) o trabalho coletivo, colaborativo e solidário; 2) a escuta
atenta aos sentimentos/necessidades dos estudantes; 3) a necessidade de flexibilizar os
temas curriculares presenciais; 4) a confiança de que, mesmo remotamente, a EF pode
contribuir com a saúde física e emocional dos estudantes. O Ensino Remoto Emergencial
na escola contou com uma primeira etapa assíncrona e uma segunda etapa com atividades
assíncronas e síncronas paralelas (4 meses cada). Esta última, foi preferida em relação à
primeira, por 84,6% dos 104 estudantes que responderam à pesquisa final sobre a
disciplina. Eles ainda afirmaram que: 1) as aulas de EF ajudaram-nos a melhorar a rotina
durante a pandemia (98,1%), a saírem do sedentarismo ou se tornarem ainda mais ativos;
2) os temas preferidos foram “Desafios/Brincadeiras”, “Ginástica Funcional” e “Dança”;
3) as melhores estratégias didáticas foram contação de histórias, realização de movimentos
com os colegas e docentes, e fantasiar-se para as aulas síncronas. Apesar de todos os
desafios impostos pela pandemia, pelo ensino remoto e pelas características inerentes à EF,
existem alternativas temáticas, metodológicas e princípios pedagógicos que podem
contribuir para o trabalho docente em tempos tão desafiadores.
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Resumo:
Diante do cenário atual da pandemia causada pela COVID-19 (Sars-CoV-2) no mundo, e a
presença de recursos digitais advindos do progresso científico, houve uma modificação no
cotidiano de grande parte da população. Diversas ações de prevenção foram tomadas pelos
governos para reduzir o contágio da doença, o que incluiu o fechamento e a suspensão de
aulas presenciais em mais de 180 países. A necessidade de distanciamento social fez com
que as secretarias da educação de nível básico adotassem o ensino remoto durante a
pandemia. Com isso, novos recursos didáticos passaram a ser utilizados pelos professores
da educação de nível básico para potencializar os processos de ensino aprendizagem, tais
como o sistema Moodle, google Classroom, YouTube, StreamYard, Google Drive, Google
Meet, entre outros. Diante disso, este trabalho visou discutir as possíveis contribuições
desses recursos digitais na educação de nível básico em tempos de pandemia. Para isso, foi
utilizado como metodologia uma pesquisa bibliográfica com o auxílio de base de dados
como SciELO e Google Acadêmico. Dessa forma, pôde ser observado que os educadores
utilizam recursos digitais e disponibilizam conteúdos didáticos em tempo real aos
educandos. Neste contexto em que os recursos digitais interferem no dia a dia, ficou evidente
a importância da democratização do acesso ao conhecimento, à produção e à interpretação

das tecnologias, já que a educação edificada sobre aspectos tecnológicos tende a atrair o
interesse dos alunos e ampliar sua visão de mundo. Portanto, cabe aos gestores e professores
o papel de promover e incentivar essa transformação no ensino através da tecnologia.

Palavras-chave: Educação de nível básico. Recursos digitais. Ensino Remoto. Pandemia.
Professores.
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Resumo:
A educação escolar no Brasil assume o modelo remoto em 2020, resultado de uma pandemia
que assola e aterroriza o mundo todo, a Covid-19, causada pelo novo coronavírus (SARSCOV-2). O artigo aborda as consequências da pandemia na rede municipal de ensino:
impactos e desafios com objetivo de entender o processo de transição do ensino presencial
para ensino remoto na perspectiva legal; conhecer impactos causados para professores,
alunos e pais, bem como dificuldades e alternativas criadas ara implantá-lo nas escolas da
Rede Municipal de Ensino de Ipameri-Goiás. Adota-se como metodologia, em um primeiro
momento a análise de leis federais, estaduais e municipais que regulamentam o ensino não
presencial, entre eles, os disponibilizados pelo Conselho Municipal de Educação e Secretaria
de Educação do município, que contam também com relatórios produzidos pelos gestores
escolares e tammbém a pesquisa bibliográfica sobre o tema. A pesquisa teve como suporte
teórico autores como Trivinos (1987), Arruda (2020), Pretto; Bonilla; e Sena (2020), Leher
(2020), entre outros. Todas as leituras levaram-nos a constatação de que a educação se faz
essencial mesmo em tempos de pandemia e, por mais que o modelo remoto apresente
dificuldades para todos os envolvidos, apresenta-se como única alternativa diante do cenário.

Palavras-chave: Pandemia. Ensino remoto. Ipameri/Go. Impactos e Desafios.
1 Introdução
A educação escolar no Brasil assume o modelo remoto em 2020 como resultado de
uma pandemia que assola e aterroriza o mundo todo, à doença Covid-19, causada pelo novo
coronavírus (SARS-COV-2). Conforme Parecer nº 05/2020 do Conselho Nacional de
Educação, a doença pode ser definida como “uma pneumonia de causas desconhecidas
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detectada em Wuhan, China, foi reportada pela primeira vez pelo escritório da Organização
Mundial da Saúde (OMS) em 31 de dezembro de 2019”.
Uma vez declarada situação de emergência de Saúde Pública em 30 de janeiro de
2020, Em Goiás, professores e alunos são pegos de surpresa com um Decreto Estadual de
nº.: 9.633, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre a situação de emergência em saúde
pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus (2019-nCov),
do Governador do Estado de Goiás com a suspensão das atividades escolares. Em seguida,
a Nota Técnica de nº.: 1/2020, do dia 15 de março de 2020 da Secretaria de Estado da Saúde
do Estado de Goiás determina a paralisação das aulas, de preferência por meio da
antecipação das férias escolares em todos os níveis educacionais, públicos e privados,
interrompendo as atividades escolares por 15 dias, podendo ser prorrogado a depender da
avaliação da autoridade sanitária do Estado.
A partir do momento em que foi regulamentado o ensino remoto no país, no Estado
e concomitantemente no município de Ipameri, professores e alunos viram-se diante de um
grande desafio: como garantir qualidade de acesso e de ensino de modo virtual, já que a
maioria dos próprios professores se sentia despreparado para lidar com os recursos
tecnológicos?
O contato direto com os problemas que chegam ao Conselho Municipal levou-me a
algumas indagações, como: quais foram os impactos da Covid-19 nas escolas pertencentes
à rede municipal de ensino? Quais foram os impactos da Covid-19 com a introdução do
ensino remoto para os professores? Como atingir os alunos da rede municipal com o ensino
a distância para o qual nem mesmo os professores estão preparados? É possível assegurar
equidade de acesso a todos os alunos, particularmente os da rede pública com o ensino
remoto? Quais foram os impactos da Covid-19 com a introdução do ensino remoto para pais
e alunos? Dessa forma, consideramos essas questões como essenciais para o
desenvolvimento do tema, ressaltando que a problemática está sendo vivenciada em nível
mundial, como sinaliza o site agência Brasil e dados da Unesco: “que monitora os impactos
da pandemia na educação, 186 países determinaram o fechamento de escolas e
universidades. A decisão afeta cerca de 1,3 bilhão de crianças e jovens, o que corresponde a
73,8% de todos os estudantes no mundo”.
A partir destas questões, o artigo tem como objetivo entender o processo de transição
de ensino presencial para ensino remoto na perspectiva legal, pensando nos impactos
causados para professores, alunos e pais, bem como suas dificuldades e alternativas criadas

para que esse ensino remoto seja possível. Isso porque entendemos que o ensino não
presencial se apresenta como única alternativa diante do cenário epidemiológico atual.

2 Metodologia
Pensar uma metodologia para o desenvolvimento da pesquisa nos remete, em um
primeiro momento, ao delineamento dos caminhos a percorrer. O primeiro passo foi recorrer
ao Conselho Municipal de Educação e Secretaria de Educação para conseguir arrolar
documentos, relatórios produzidos pelos gestores escolares sobre o desenvolvimento de
aulas não presencias do período que antecederam as férias escolares, cedidos pela Secretaria
Municipal de Educação, além de Resoluções do Conselho Municipal de Educação que
fundamentam o ensino remoto no município de Ipameri, e diretrizes a serem seguidas pelos
gestores municipais, além da pesquisa bibliográfica sobre o tema.
Para o desenvolvimento da pesquisa utilizaremos abordagens qualitativas, tendo
como suporte teórico os estudos de Trivinos (1987), Arruda (2020), Pretto; Bonilla e Sena
(2020); Leher (2020), entre outros, considerando a gestão escolar como atividade coletiva e
intencional, construída a partir de condições históricas determinadas e marcadas por
contradições e interesses dos indivíduos e grupos na sociedade.

3 Impactos da Covid-19 na Rede Municipal de Ensino
O Ministério da Saúde através da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, declarou
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da infecção humana
provocada pelo novo Coronavirus (Covid-19). Embora a primeira portaria tenha sido
regulamentada em 3 de fevereiro de 2020, naquele momento a maioria da população ainda
não tinha uma noção real de quais seriam as consequências dessa doença. Para muitos a
Pandemia causada pelo novo coronavírus era uma realidade apenas de outros países, como
a China, Itália, Portugal, entre outros. Tanto que grandes festas populares e tradicionais
locais, como o carnaval, foram realizadas normalmente em todo o país, sem nenhum
questionamento da população e autoridades responsáveis.
O primeiro governador a se manifestar em relação à Pandemia e tomar atitudes
oficiais foi o de Goiás, senhor Ronaldo Caiado, a partir do Decreto nº 13 de março de 2020,
que “dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de

Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus (2019-nCov)” e já naquele momento,
entre várias medidas a serem adotadas, suspendeu as atividades escolares, por um período
de 15 dias, conforme Art. 2º, “§ 2º “As aulas escolares, nos estabelecimentos públicos e
privados, poderão ser suspensas conforme critérios epidemiológicos e assistenciais
determinados pela autoridade sanitária.”
Com relação à situação educacional no Estado de Goiás, também foi emitida a
primeira Nota Técnica pelas autoridades sanitárias, fundamentada na orientação do Conselho
Nacional de Educação, de 14 de março de 2020, que explanava sobre a possibilidade de que
os 200 dias letivos anuais fossem cumpridos no ano seguinte. Nesse momento ainda não
existia nenhuma discussão sobre o ensino remoto. A Nota Técnica em questão apenas
determinava a paralisação das aulas e a interrupção das atividades por 15 dias.
Essa Nota Técnica assinala a possibilidade de reposição de aulas do período do ano
letivo de 2020 para o ano de 2021. Entretanto, verifica-se que até aquele momento não havia
previsão da volta às aulas presencias, o que gerou expectativas e preocupações entre pais de
alunos e professores com relação à vida escolar de maneira geral. Esses debates levaram a
publicação de algumas portarias que, apenas, se limitaram a abrir oportunidades de ensino
remoto no nível superior.
Como resultado dos questionamentos encaminhados ao Conselho Estadual de
Educação de Goiás, foi publicada a Resolução nº 02/2020, do dia 17 de março de 2020, que
dispunha sobre o regime especial de aulas não presenciais no Sistema educativo do Estado
de Goiás, como medida preventiva à disseminação da covid-19.
Essa determinação, inicialmente válida por 30 dias, acabou se estendendo até os dias
atuais, por meio de outras resoluções e decretos, visto que a pandemia ainda parece estar no
período conhecido como pico, ou seja, no qual o risco à saúde ainda é eminente, sendo que
a última Resolução do CEE, de nº 13, de 28 de julho de 2020, prorrogou o período de regime
especial de aulas não presenciais para 31 de agosto de 2020, podendo ser revisto pelas
autoridades sanitárias a depender do quadro epidemiológico do Estado.
Importante ressaltar que esse parecer atende as determinações da Medida Provisória
nº 934, de 1º de abril de 2020, editada pelo Governo Federal que dispõe sobre as normas
excepcionais para o ano letivo da educação básica e do ensino superior, considerando a
situação de emergência de saúde pública prevista na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020. A Medida Provisória flexibiliza o cumprimento do calendário escolar a partir do
momento que dispensa a obrigatoriedade do mínimo de dias letivos desde que cumpridas a

carga horária mínima exigida. Tais flexibilizações foram possíveis em função do art. 23, §
2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que permite a organização de
calendários adequados por ocasião de situações adversas.
Embora tenhamos todas essas decisões sobre o funcionamento das atividades
nas escolas, ressaltamos que o primeiro parecer a abordar as questões educacionais em todos
os seus aspectos, como: os direitos e objetivos de aprendizagem; calendário escolar e carga
horária mínima a ser cumprida; competência para gestão do calendário escolar;
reorganização do calendário escolar; reposição da carga horária de forma presencial ao fim
do período de emergência; cômputo de carga horária realizada por meio de atividades
pedagógicas não presenciais. Além disso, contempla também todos os níveis da educação
básica, ensino técnico, educação de jovens e adultos (EJA), inclusive em situação de
privação de liberdade nos estabelecimentos penais, educação especial, indígena, do campo,
quilombola e povos tradicionais e educação superior.
O Ministério da Educação começou a editar portarias sobre o funcionamento das
atividades escolares, sendo que cada Estado da Federação, juntamente com os municípios,
estão se adequando às normativas dos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação.
Até o presente momento abordamos a legislação que normatiza o funcionamento das
instituições escolares em âmbito Federal e Estadual. Dessa forma, passamos a análise dos
impactos causados na rede municipal de ensino de Ipameri, Goiás.
Diante dessa situação causada pela Covid-19 que atinge também o município de
Ipameri, houve a necessidade de muitas mudanças no cotidiano da população e em especial
na rede municipal de ensino, uma vez que foi necessária a implantação das aulas remotas,
ou não presenciais, algo nunca vivido pelos munícipes.
Com base nas orientações supracitadas, o Poder Executivo editou o Decreto
Municipal de nº 087, de 16 de março de 2020, que suspendeu as aulas presenciais no
município, situação que se manteve até o dia 27 de março de 2020, quando o Conselho
Municipal de Educação estabeleceu por meio da resolução nº 009, “o regime especial de
aulas não presencias no Sistema Educativo do município de Ipameri – Goiás, como medida
preventiva à disseminação do COVID-19 e dá outras providências”. Com isso, o sistema de
ensino adotado passa a ser não presencial, conforme o art.1º desta resolução.
Essa resolução vigorou até o dia 04 de abril de 2020, sendo prorrogada pela resolução
nº 10, de 25 de abril de 2020, resolução nº 11, de 30 de maio de 2020 e, por fim, a resolução
nº 015, de 30 de julho de 2020 que estabelece o regime especial de aulas não presencias até

o dia 31 de agosto de 2020, com base na Nota Técnica de nº 03 da Secretaria Municipal de
Saúde e Promoção Social, do dia 29 de julho de 2020, recomendando a suspensão das aulas
presenciais até o dia 31 de agosto de 2020.
O Conselho Municipal de Educação editou as resoluções de nº 009, de 27 de março
de 2020, a de nº 010, de 25 de abril de 2020, a de nº 011, de 30 de maio de 2020 e por último
a de nº 015, de 30 de julho de 2020, tratando sobre o regime especial de aulas não presenciais.
Quanto a forma de implantação na rede municipal de ensino de Ipameri, o próximo tópico,
discorre sobre os impactos causados também no cotidiano dos professores.
Identificamos uma ausência de orientações e melhor preparo dos professores para
enfrentar tal situação, bem como a falta de estrutura, que poderia ser oferecida para dar
suporte a essa nova modalidade de educação, o ensino remoto, o que não fica claro em
nenhum dos documentos analisados, que se limitam apenas a dizer da obrigatoriedade das
escolas e professores de desenvolverem o ensino não presencial. Por isso, passaremos em
seguida a analisar como essas leis repercutem na realidade desses autores no cenário escolar.
Vivemos em um mundo no qual cada vez é mais frequente o uso de recursos
tecnológicos em vários setores da sociedade, inclusive intensificando e facilitando a
comunicação virtual e o acesso ao conhecimento. Entretanto, grande parte da população não
tem acesso a essa tecnologia de forma igualitária, como resultado das diferenças sociais.
Esse problema é ainda mais visível quando se fala de alunos da rede particular de ensino e
de escola pública, sendo que estes não possuem as mesmas condições de acesso aos recursos
que auxiliem em seu cotidiano no que se refere ao próprio estudo, como computador, internet
móvel com velocidade suficiente, entre outros fatores.
De repente, o inimaginável acontece e atinge a todos: professores, alunos e pais,
intensificando ainda mais tais diferenças. A rápida mudança do ensino presencial para o não
presencial traz à tona um cenário de desafios, visto que se faz necessário o uso de mídias
digitais, como única alternativa possível para a continuidade em segurança do ano letivo.
Com a implantação dessa metodologia de ensino, os professores devem desenvolver aulas
remotas, para as quais não foram preparados, pois a maioria não teve como foco a utilização
desses recursos em seus cursos de licenciatura, e, não houve até então uma preocupação por
parte dos agentes governamentais com uma qualificação nesse sentido. Para muitos surge
então uma grande questão: como ensinar de forma não presencial utilizando recursos
tecnológicos para os quais nem mesmo professores estão preparados? Como assegurar com
isso que de fato a equidade de acesso seja ofertada a todos os alunos?

Em um primeiro momento, faz-se necessário entender que ensino remoto não é o
mesmo que Educação à distância. Isso porque para o senso comum a educação a ser ofertada
passaria então a ser semelhante à modalidade de Educação a Distância (EAD), da qual alguns
professores tinham maior afinidade. Ressaltamos que esse termo foi utilizado de forma
errônea em alguns documentos analisados. Conforme Arruda (2020, p.265):
A EaD envolve planejamento anterior, consideração sobre perfil de aluno
e docente, desenvolvimento a médio e longo prazo de estratégias de ensino
e aprendizagem que levem em consideração as dimensões síncronas e
assíncronas da Ead, envolve a participação de diferentes profissionais para
o desenvolvimento de produtos que tenham, além da qualidade
pedagógica, qualidade estética que é elaborada por profissionais que
apoiam o professor na edição de materiais diversos, conforme afirmam
Maia e Mattar (2008).
Já a educação remota emergencial, conforme afirmam Hodges et al. (2020
é uma mudança temporária da entrega de conteúdos curriculares para uma
forma de oferta alternativa, devido à situação da crise. Envolve o uso de
soluções de ensino totalmente remotas para as aulas previamente
elaboradas no formato presencial, podem ser combinadas para momentos
híbridos ao longo da crise, em situações da retorno parcial das aulas e
quantitativo de alunos e possuem duração delimitada pelo tempo em que a
crise se mantiver.

A modalidade a ser cumprida conforme a Resolução 009/2020 do CME passa então
a ser a de educação remota emergencial, comumente denominada de ensino remoto. O
problema maior passa a ser então como ele deve ser feito pelos profissionais da educação
segundo orientações da Secretaria Municipal de Educação de modo a garantir atendimento
a todos os educandos de uma forma mais igualitária.
Para isso, a SME criou um documento no qual orienta os gestores educacionais
quanto às diretrizes para o ensino remoto na rede municipal de ensino, que resumidamente
consiste em elaborar atividades a serem enviadas aos educandos todas as segundas-feiras,
impressas. No caso dos alunos da zona rural, o transportador ficará responsável por buscar
o material na escola e entregar nas fazendas. Além disso, criar grupos de Whatsapp por turma
para repassar aos responsáveis às informações, orientações e esclarecimento de dúvidas. Por
fim, os alunos que precisam de atendimento especial, deverão ter suas atividades
flexibilizadas, de acordo com sua capacidade cognitiva e motora.
Na prática, o que vimos foi uma grande dificuldade por parte dos professores, entre
as citadas, a falta de capacitação e acesso à internet é um dos grandes desafios que os mesmos
encontraram com a implantação das aulas não presenciais.
A crise econômica faz parte também da vida dos professores, que além de elaborar
as atividades, considerando que os alunos não terão a sua presença física para orientá-los,

precisa de uma estrutura de tecnologias digitais para as aulas remotas, como Computador e
Internet banda larga, mas não recebem nenhum equipamento para uso no trabalho, tendo que
se dispor de recursos próprios, além da readequação de sua prática docente, a acontecer de
forma remota, sem nenhum preparo para isso.
Como é perceptível, houve de início um sentimento de insegurança por parte dos
professores, em função de se sentirem despreparados e desprovidos dos meios necessários
para o ensino remoto, pois isso implicaria em uma transformação rápida e radical de suas
metodologias de ensino. Isso representa, inclusive, a necessidade de se pensar para um futuro
próximo, conforme anuncia Pretto; Bonilla; e Sena (2020, p. 12).
Ainda segundo o autor, o que o professor sabe fazer até o presente momento nas
redes digitais faz parte de seu cotidiano, utilizado de forma livre, sem controle algum.
Quando esse recurso passa a ser apresentado como única possibilidade de comunicação com
seus alunos, encontra dificuldade, por não ter sido preparado para este fim, o que de certa
forma acarreta em sua culpabilização “pelo fracasso do uso das tecnologias digitais na
educação” (Pretto; Bonilla; e Sena, 2020, p. 12).
Ao analisar as medidas adotadas pela rede municipal de ensino, em relação ao
professor, em ambos os aspectos apresentados acima, não é oferecido nenhum suporte, o que
é um dos grandes problemas a nosso ver, pois mesmo num contexto de pandemia, as ações
não podem ser tomadas de forma desorganizada nem imediatista, como aponta Pretto;
Bonilla; e Sena o que se tem feito até aqui é apenas um arranjo para que gestores, professores
e alunos atuem com os recursos digitais, como se isso fosse algo de seu cotidiano escolar.
Esses recursos não podem ser utilizados apenas como uma forma de seguir conteúdos e
garantir a continuidade das aulas, que antes aconteciam presencialmente, e, agora passa a
acontecer de forma remota. “Para além da dificuldade de um atendimento universal de todos
os alunos, temos que considerar também as condições concretas dos professores, seja do
ponto de vista material seja do emocional. (2020, p. 12)”
As questões afetivas também são importantes nesse contexto, sendo essencial
entender que, dentro de um contexto de pandemia, educar remotamente não se restringe
apenas ao acesso tecnológico, segundo Arruda (2020, p. 266) “precisa envolver a
complexidade representada por docentes confinados, que possuem famílias e que também se
encontram em condições de fragilidades em suas atividades. O ineditismo leva a ações que
precisam envolver toda a complexidade da qual faz parte”. Devemos lembrar que o professor
também tem outras obrigações, é pai ou mãe, responsável por uma família que precisa nesse

momento conciliar aulas não presenciais em todos os aspectos, como auxílio das atividades
para os alunos, planos de aula, relatórios e outros; com as obrigações familiares, seja com
seus filhos ou algum dependente.
Ao ler os relatórios apresentados à Secretaria Municipal de Educação, observamos
que foram elaborados, em sua maioria, sem considerar os problemas concretos que são
enfrentados por professores, pais e alunos, pois eles não condizem com os relatos
apresentados ao Conselho Municipal Extraordinário de Enfrentamento ao Covid-19, no qual
nos deparamos com depoimentos extraoficiais de professores, gestores e pais sobre suas
dificuldades, que basicamente são as acima supracitadas. Tal atitude pode ser justificada pela
insegurança dos próprios gestores ao falar sobre o tema.
Quando dirigimos o olhar para os impactos da pandemia e do ensino remoto para os
alunos podemos observar um aspecto importante que é a desigualdade social,
particularmente no que se refere à Escola Pública, formada na maioria por famílias carentes
que muitas das vezes conta com o responsável desempregado, por conta da pandemia.
Segundo Arruda (2020), os dados sistematizados pela Pesquisa Nacional por Amostra e
Domicílios (PNAD) apontam que a situação de isolamento impactará nas condições
financeiras, e, como consequência, na capacidade de manter acesso à internet.
Embora o acesso à internet se enquadre como direito fundamental, isso ainda não
acontece de fato, conforme apresentado no documento elaborado pelo sistema Colemarx
(2020, p. 8) o acesso a internet constitui-se como direito dos alunos “por se tratar de um
serviço de crucial relevância. Complementarmente, os meios tecnológicos para interação
criativa na internet devem ser popularizados e assegurados para todos os estudantes,
especialmente computadores portáteis de qualidade”.
Na prática, segundo Arruda (2020, p. 269), 87,8% da população, acima de 10 anos
da região Centro-Oeste, na qual estamos inseridos, tiveram acesso à internet nos últimos três
meses. Entretanto, ressalta-se que o celular é o equipamento mais utilizado para esse acesso,
sendo que 92% dos estudantes fazem uso da internet com finalidades de enviar e receber
mensagens de texto, áudio e vídeo para acesso as redes sociais ou a filmes, além de conversas
por chamada de voz e ou vídeo. Quando analisada a possibilidade de acesso via computador,
o número cai para 52%, e, quanto ao acesso a computadores e internet banda larga, o número
é inferior a 50%, conforme aponta o documento elaborado pela Colemarx (2020, p.16).
Portanto faz com que as atividades remotas necessitem de uma organização de modo
a propiciar oportunidade de acesso ao material por todos. No caso da rede municipal de

ensino de Ipameri, Goiás, constatamos que como alternativa adotou-se a entrega impressa
de atividades a serem desenvolvidas para aqueles alunos que não possuem acesso à internet,
, inclusive garantindo que estas cheguem na zona rural. Contudo não garante comunicação
entre professores e alunos, cabendo aos pais à responsabilidade de ensinar, função para a
qual muitos não se sentem preparados. Logo, a garantia de acesso ao material não significa
garantia de qualidade.
Além da questão do acesso e da ausência do professor para orientar no
desenvolvimento das atividades, os alunos ainda se deparam com outra problemática, que se
refere ao manuseio do celular para acesso à informação particularmente no que se refere ao
tamanho da tela que dificulta a leitura dos documentos. Conforme Arruda (2020, p.271):
“Esse é um problema mais relacionado à compatibilidade dos arquivos de conteúdo ao
caráter flexível de aumento de tamanho das fontes do que da limitação do aparelho,
propriamente dito.”
Uma grande dificuldade identificada por nós nos relatos apresentados, os alunos, que
antes copiavam exercícios do quadro, agora passam a ter como alternativa o celular e isso,
na maioria das vezes, só é possível com acompanhamento dos pais, até porque a maioria
utiliza os aparelhos dos pais. Os alunos, particularmente da Educação Infantil e primeira fase
do Ensino Fundamental ainda possuem um nível de dependência muito grande para o
desenvolvimento de atividades escolares. Essa questão faz parte, segundo Arruda (2020),
das preocupações apresentadas em organismos internacionais como UNESCO e Nações
Unidas, que apontam como indicativo a necessidade de que sejam garantidas equidades nas
políticas que substituem a educação presencial pela educação mediada por tecnologias
digitais. O que de fato não acontece, embora reconheçamos o esforço por parte de
professores e gestores para atingir essa equidade.
Por fim, o ensino remoto causa impacto também entre as famílias dos alunos. Arruda
(2020, p. 259) aponta que:
Mais do que um problema educacional, o bloqueio do acesso à escola
reconfigurou a sociedade, na medida em que tempos e movimentos foram
descontruídos, famílias passaram a coadunarem as responsabilidades do
trabalho e da vida dos estudantes em tempos ampliados e em contexto ora
da necessidade da manutenção do emprego e da renda, ora no contexto de
confinamento em espaços razoavelmente reduzidos, de maneira ao
isolamento ser cotidianamente comparado a situações de Guerra.

Um ponto comum entre os relatos é, por exemplo, o de que os pais passaram a se
interessar pelas explicações do professor, que readapta seus horários para depois das 18
horas, e, assim, ao ensinar o aluno, contam com os pais a seu lado para aprenderem a ensinar.

Isso de fato configura um compartilhamento de responsabilidades que, antes eram assumidas
apenas pelos professores e agora contam com a ajuda direta dos pais ou responsáveis. Isso
não significa dizer que está tudo perfeito, mas que, nesse sentido, a escola passou a contar
com o apoio dos pais, que se veem diante da necessidade de acompanhar mais de perto seus
filhos. Obviamente vários são os desafios para estas famílias.
Essa dificuldade é que pode justificar o interesse dos pais pelas aulas online e, em
alguns casos, por falta de acesso, até com ligações diretas ao professor para “aprender a
ensinar”, pois sabemos que não é uma tarefa simples e requer maior preparo, para o qual o
professor se qualifica. As dificuldades da família podem ser exemplificadas nas palavras de
Pretto; Bonilla; Sena (2020, p.13) ao exporem que:
Para muitas famílias, acompanhar e organizar a rotina escolar em casa, uma
vez que, em muitos casos, têm dificuldades relacionadas ás condições de
trabalho e de formação de seus membros, dificuldades estas que podem se
intensificar com relação ao acompanhamento dos/as filhos/as menores, que
muitas vezes precisam de uma atenção mais próxima, como também é o
caso das crianças em fase de alfabetização ou com deficiência.

Frente a todas essas circunstâncias, podemos chegar à conclusão de que o ensino
remoto não deveria ser utilizado neste contexto? Segundo os autores que o assunto ainda
assim se faz importante, por se constituir como alternativa possível de vínculos entre
professores, alunos e pais, diante do contexto epidemiológico apresentado. Nas palavras de
Arruda (2020, p. 266): “a educação remota é um princípio importante para manter o vínculo
entre estudantes, professores e demais profissionais da Educação. A resposta em contrário
pode representar o afastamento por muitos meses de estudantes dos espaços escolares”.

4 Considerações Finais
O quadro epidemiológico apresentado atualmente como consequência da pandemia
causada pelo novo coronavírus (covid-19) leva-nos a concluir que houve uma mudança
necessária e significativa do modelo tradicional de ensino, que passa da modalidade
presencial à modalidade não presencial, o que está assegurado por leis como direito do aluno
diante da situação de emergência em saúde pública decretada no país. Para tal, gestores
escolares, professores, alunos e pais tiveram que reinventar suas práticas, introduzindo novas
metodologias de ensino com a utilização de mídias digitais em seu cotidiano escolar.
Entretanto, embora seja visível o esforço da maioria dos envolvidos nesse processo
para que esse modelo assegure continuidade no processo de ensino-aprendizagem,

deparamos com inúmeras dificuldades, entre elas a falta de acesso à internet com velocidade
suficiente e experiência de manejo com o fim didático. Além de envolver também o cuidado
com aspectos emocionais vivenciados por alunos e professores diante da necessidade de
isolamento social. O que pode ser visto como um grande desafio chamando a atenção nas
palavras de Pretto; Bonilla; Sena (2020, p. 17) para a necessidade de: “repensar o futuro da
vida em sociedade em todos os seus aspectos, e isso inclui o próprio futuro da educação e da
escola” Todas as análises apresentadas fortalecem a importância da educação e de sua
continuidade, pois segundo Arruda (2020, p. 264): A’ educação é elemento da maior
relevância em qualquer tempo e, mais ainda, em tempo de crise sanitária inédita”.
Sendo assim, embora não seja a condição ideal, é o possível no momento para que
estes vínculos não sejam perdidos e com isso os alunos tenham mais prejuízos. Obviamente
não se tem muitos escritos acerca do assunto, em virtude de esta ser uma situação atípica e
atual, mas os autores analisados nos levam a percepção de que esse é apenas o começo de
uma nova discussão, que poderá se aprofundar em estudos vindouros.
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A “GINÁSTICA” COMO TEMA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO
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Resumo: A partir das vivências dentro do Programa Residência Pedagógica nas aulas de
Educação Física na escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia
(ESEBA/UFU). O residente do curso de Educação Física da Faculdade de Educação Física
e Fisioterapia (FAEFI), socializa por meio deste, suas reflexões e vivências com turmas de
6º e 7º anos do Ensino Fundamental, com a qual, abordou a temática “Ginástica” na
conjuntura, “Ensino Remoto”. Compreendendo e buscando superar as limitações dos
diversos problemas do Ensino Remoto, a equipe pedagógica da área de Educação Física,
sistematizou conteúdos que articulam diretamente com a qualidade de vida e as
capacidades físicas dentro e fora do meio esportivo. Momentos de experimentação,
diálogos e análises das atividades assíncronas, foram alguns dos procedimentos
metodológicos propostos aos estudantes da Educação Básica. Diante das possibilidades
“atípicas” que estas experiências proporcionaram ao residente, reflexões acerca da
importância de diálogos que articulam com diferentes conteúdos e temáticas que vão além
da Educação Física escolar.
Palavras-chave: Ginástica; Educação Física; Escola.
INTRODUÇÃO
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O presente relato visa apresentar um recorte da experiência do graduando de
Educação Física no Programa Residência Pedagógica (PRP) - subprojeto Educação Física,
da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A vivência se deu por meio do ensino
remoto em turmas de 6º e 7º anos do ensino fundamental da Escola de Educação Básica
(ESEBA/ UFU).
A Escola de Educação Básica (ESEBA/UFU), buscou ainda que diante das
dificuldades do Ensino Remoto, sistematizar práticas para a retomada das atividades
escolares. Depois de enfrentamentos com a comunidade escolar, reivindicação de garantia
de condições para que todos os estudantes pudessem ser atendidos para melhor
sistematização e exposição das aulas, os(as) estudantes começaram a utilizar a plataforma
Microsoft Teams.
Este relato de experiências tem como objetivo, socializar as reflexões e vivências
do graduando participante do PRP nas aulas de Educação Física nas quais abordou-se
como temática: “Ginástica” com conteúdos diferentes dos tradicionais.
METODOLOGIA
O discente, junto aos seus(suas) companheiros(as) do PRP e outros(as) bolsistas do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (“PIBID”), acompanharam e
regeram 5 aulas para seis turmas de estudantes dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental.
As aulas ocorreram no período da manhã, nas segundas e quartas-feiras, por meio da
plataforma Microsoft Teams, com duração de 60 minutos cada aula.
Planejou-se para o eixo “Ginástica” os seguintes temas: Capacidades Físicas equilíbrio, força muscular, resistência aeróbica, agilidade, velocidade e obesidade.Para
cada tema, uma aula foi sistematizada com exceção dos conteúdos: agilidade e velocidade
que foram pautados em apenas uma aula.
Para além dos temas sistematizados para as aulas síncronas, os(as) discentes da
educação básica também realizavam atividades assíncronas que estavam diretamente
relacionadas com os temas virtualmente. Estas atividades eram voltadas para
experimentações e um formulário online (Google Forms) para registro das vivências e as
percepções de esforços ao realizá-las.
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Em todas as aulas, os(as) residentes, utilizam diferentes materiais didáticos: a
exposição de slides (autoria própria) para apresentar conceitos e análises sobre as atividade
assíncronas da semana anterior, bonecos e exibição de vídeos (“gifs”). Esses recursos
auxiliaram e facilitaram as relações professor - estudante – conhecimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Identificou-se que durante as atividades síncronas que poucos(as) estudantes
autorizavam a abertura das câmeras e dos microfones. Possivelmente, por terem
“vergonha” em demonstrar as experimentações e/ou até mesmo de se comunicar por meio
do microfone por que dificultava nas correções de exercícios e na socialização de
experiências. Outros fatores apontados como “dificultosos” no ensino remoto são: falta de
espaço dos(as) estudantes para executar os movimentos e a conexão na rede de wi-fi e/ou
até mesmo na plataforma. Esses fatores contribuíram para que menos discentes e/ou
residentes participassem ou então perdessem a conexão durante as atividades síncronas.
Na última aula sobre obesidade, observou-se nos relatos de alguns estudantes,
dificuldades em compreender ou até mesmo de desmistificar concepções embasadas no
senso comum acerca da “Obesidade”. Em específico, nos destaque acerca da “Fatores e
riscos relacionados e associados à obesidade infantil”, alguns/algumas estudantes
aparentemente não compreenderam a problemática (a longo prazo ou não) em passar
grande parte do dia sentado no sofá jogando vídeo game ou mexendo nas redes sociais e o
consumo excessivo de alimentos ultra processados e hábitos sedentários.
A atividade assíncrona deste tema, era composta por três momentos diferentes primeiro, foi encaminhado aos estudantes um documento com os conceitos apresentados na
aula síncrona. Posteriormente, foi proposto experimentações e comparações durante a
realização de exercícios com pesos extras (utilizando mochila nas costas com objetos) somente o peso corporal e por fim, um questionário para a identificação da percepção de
esforço durante as experimentações e questões que vão além das vivências.
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IMAGEM I : “Recorte das questões das atividades assíncronas”.

FONTE: Acervo pessoal, 2021

FONTE: Acervo pessoal, 2021
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FONTE: Acervo pessoal, 2021

Destaca-se em específico, alguns relatos e dados das questões anteriores. A
primeira questão ”Você já realizou alguma das avaliações abaixo?” foi respondida por
apenas 36 alunos(as), revelando 75% dos estudantes nunca realizaram nenhum tipo de
avaliação corporal. Dentre os(as) que responderam esta questão, 69,4% sinalizaram que as
suas representações em composição corporal estão no “peso ideal”. Os principais fatores
que contribuíram para estas perspectiva, foram: o valor em kg (66,7 %), a imagem que é
visualizada por meio de espelho (30,6%) e as avaliações realizadas frequentemente por
profissionais qualificados da área da Nutrição, da Educação Física e de outras áreas da
saúde (33%).
Outro destaque na atividade assíncrona, é que 61% dos(as) estudantes responderam
que conversam raramente com seus(as) responsáveis sobre obesidade. Neste sentido,
Dratch (2018), aponta que os hábitos alimentares durante a infância tendem a se sustentar
na vida adulta e a implementação de estratégias regulatórias é fundamental para promover
ambientes que estimulem e possibilitem escolhas alimentares mais saudáveis”.
Na última questão,em que foi proposto aos estudantes que expressassem algum
sentimento ou expusessem algum relato diante do tema, as respostas indicaram mais de 2
relatos de bullying. Estes, nos direcionam a refletir sobre a importância de eixos
transversais que possam ser abordados futuramente juntamente a outras áreas de estudos
como sociologia, psicologia e pedagogia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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As experiências expostas neste relato, sistematizar e vivenciar os sequenciadores de
aulas com conteúdos diferentes dos tradicionais (Ginástica Rítmica e Ginástica Artística)
no eixo temático “Ginásticas”, contribuiu nas reflexões do acadêmico sobre a importância
de temas e conteúdos na

EF que não apenas valorizem as movimentações e

experimentações das modalidades esportivas, mas que problematizem as relações dos
corpos na sociedade.
Neste sentido, ainda que, diante das “barreiras” presentes no “Ensino Remoto”,
como a sistematização e construção de materiais pedagógicos entre outras situações que
dificultaram o processo de ensino-aprendizagem, o residente junto aos colegas do PRP
propuseram ações futuras que possam “resgatar” os dados das atividades assíncronas e
sistematizações para o desenvolvimento de ações futuras nas aulas de EF.
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Resumo:
Este relato de experiência discorre a respeito de uma atividade realizada por estagiárias do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da Unicamp - Arte 2020/2021, em
uma Escola Estadual do município de Campinas, em dezembro de 2020. Além de refletir
sobre desafios para a prática do ensino de artes no período de isolamento pandêmico, trata da
análise qualitativa dos processos e produções de uma oficina virtual, cujo objetivo buscou
ressignificar símbolos oriundos de culturas hegemônicas, através de reflexões sobre a figura
do “Papai Noel”. Através de recursos como a contação de história, diálogos e produção de
cartas e desenhos, mediados no âmbito digital, as bolsistas buscaram criar um espaço lúdico e
reflexivo, a fim de estimular pensamentos sobre a diversidade de corpos, ideias e imaginários
além dos padrões normativos.
Palavras-chave: Educação. Diversidade. Imaginário. Infância.
1 Introdução
Este relato de experiência trata de uma atividade proposta por estagiárias do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da Unicamp - Arte 2020/2021, inserida no
contexto do ensino remoto decorrente da pandemia mundial do coronavírus. Na escola
acompanhada, a adaptação das aulas de artes ocorreu por meio do envio de tarefas no formato
de PDF para os alunos, através de grupos de WhatsApp. Apesar do contato com as
devolutivas de tais propostas, as bolsistas sentiam-se afastadas da iniciação à prática docente.
Dessa forma, a proposição de uma oficina de artes, virtual e síncrona, surgiu como estratégia
para a aproximação de uma experiência enquanto professoras-propositoras.
Com intuito de tecer diálogos com o cotidiano das crianças dos terceiros, quartos e
quintos anos do Ensino Fundamental, com quem foi desenvolvida a oficina no fim do ano
letivo, foi escolhida a temática natalina. Assim, a atividade consistiu em um convite para a
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escrita de cartinhas destinadas ao Papai Noel. No entanto, com o desejo de iniciar com os
alunos um trabalho acerca da diversidade de ideias, de corpos e do próprio imaginário, as
estagiárias buscaram refletir sobre essa figura icônica – um senhor caucasiano, que anda em
um trenó e usa roupas de frio em pleno verão brasileiro. Trata-se de um símbolo estrangeiro,
oriundo de culturas hegemônicas. Dessa forma, a fim de promover reflexões através da
arte/educação, o objetivo principal da proposição foi a apropriação e ressignificação desta
figura. A atividade consistiu em uma contação de história, a qual foi criada coletivamente
pelas estagiárias, na confecção de cartas e desenhos para o “Papai Noel”.
Ademais, o planejamento e desenrolar desta experiência foi norteado por conversas
entre o conceito de criança performer (MACHADO, 2010), cujos modos de ser e estar no
mundo são potencializados dentro de um cenário sensível e estimulante, com o poema “A
criança é feita de Cem”, escrito por Loris Malaguzzi (1999), em conjunto com a pesquisa de
práticas para uma educação libertadora (RIBEIRO; MELO, 2019). Trata-se de uma breve
reflexão sobre a vivência de arte/educadoras em formação.
2 Metodologia
O presente artigo trata de uma pesquisa exploratória, realizada pelas estagiárias do
projeto PIBID Arte Unicamp 2020/2021, por meio de um encontro virtual com crianças dos
terceiros, quartos e quintos anos, alunos de uma Escola Estadual do município de Campinas,
que atende do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental I.
Para a realização desta pesquisa-ação, primeiramente foi necessária a articulação entre
bolsistas, famílias das crianças, professora-supervisora e coordenação da escola, para a
definição do dia, horário e formato do encontro. Realizou-se a pesquisa da disponibilidade
dos alunos e condições de acesso a aparelhos com conexão à internet através de um
formulário digital, enviado nos grupos de WhatsApp das respectivas turmas.
O planejamento da proposta educativa ocorreu de maneira conjunta entre as bolsistas.
Foi decidida a forma de oficina de artes e, com intuito de respeitar e estimular as múltiplas
linguagens da infância, descritas por Lóris Malaguzzi (1999), buscou-se a integração entre
recursos orais, visuais e corporais. O encontro foi estruturado em quatro partes: acolhida,
contação de história, conversa e produção de cartinhas para o Papai Noel.
Na acolhida, as crianças foram todas convidadas a se apresentarem e cumprimentarem
seus colegas, com intuito de estabelecer um espaço acolhedor, visto que em decorrência do
modelo de ensino remoto adotado pela escola, o contato entre elas - ainda que virtual,
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tornou-se uma raridade durante o período de isolamento social. Após devidas apresentações,
iniciou-se a contação da história, criada para estimular a reflexão sobre a figura tradicional do
Papai Noel e questionar sua representatividade. O momento de conversa foi estruturado a
partir do conceito de aprendizagem dialógica de Paulo Freire. A produção da cartinha visou
um registro material da oficina, para que as crianças pudessem expressar seus desejos para
seus próprios Papais Noéis.
Por fim, o encontro foi realizado através da plataforma virtual Google Meet, no dia 19
de dezembro de 2020, das 10:00 às 11:00 da manhã. Neste texto, os processos e produções da
oficina serão analisados sob lentes qualitativas.
3 Resultados e Discussão
Desde o início do encontro síncrono, os alunos se mostraram imersos nas propostas, e
se empolgaram com os pequenos detalhes visuais que as estagiárias incluíram no desenrolar
da contação da história - óculos de sol da Ursa, telas brancas no Polo Norte, etc. Durante a
construção da narrativa, as proponentes instigaram a criatividade ao não especificar o gênero
da protagonista - ou do protagonista, de nome Lelé, de modo que cada criança interpretasse à
sua maneira. Tal objetivo foi alcançado, pois cada aluno, ao falar de Lelé, utilizava um
pronome diferente.
No desfecho, Lelé finalmente encontrara o seu próprio Papai Noel, mas não o revelou.
Assim, as crianças ficaram intrigadas para descobrir quem seria esse Papai Noel da
personagem principal. Com isso, surgiram algumas teorias: seria ele a mãe, o pai ou mesmo
os avós de Lelé? Nestas primeiras hipóteses, percebeu-se que as crianças estavam
conseguindo ressignificar a figura, já que o Papai Noel não era mais um senhor branco, de
barba grande, que morava no Polo-Norte. Contudo, a ressignificação voltou-se para membros
da família. Dessa forma, a fim de instigar mais profundamente a imaginação, as educadoras
utilizaram exemplos de seus próprios “Papais Noéis", sem vínculos familiares, para mediar o
diálogo.
A partir desta conversa, os alunos foram estimulados a se perguntarem sobre os seus
próprios Papais Noéis. Observou-se dois “eixos de criação” relacionados ao processo de
ressignificação: algumas crianças relacionaram seus Papais Noéis a figuras próximas de sua
realidade e aos ideais de generosidade e bondade - em sua maioria, mães, pais e avós. Já
outras criaram um Papai Noel que, em vez do trenó, anda com prancha de surfista e usa
sunga, ou que é muito fã da banda sul-coreana BTS (também conhecida como Bangtan Boys),
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que em vez de renas, possui unicórnios, que é um cachorro, uma flor, ou mesmo Jesus Cristo.
Portanto, a figura natalina tradicional, difundida por meios de publicidade e propaganda, foi
ressignificada com estratégias de arte/educação.
Após esse momento de criação-reflexão, as crianças foram convidadas a desenharem
seus novos símbolos e escreveram suas cartinhas para eles, consolidando um registro material
da atividade. Devido ao caráter virtual da oficina e a dificuldades de comunicação próprias do
fim do período letivo, infelizmente não foi possível o registro de muitas destas produções.
No formulário de pesquisa de disponibilidade, 12 crianças confirmaram sua presença
no dia e horário definido para a oficina e 21 compareceram. Entretanto, a quantidade superior
de crianças esperadas não afetou o desenvolvimento das atividades, além de caracterizar uma
surpresa boa para as estagiárias, uma vez que este encontro foi seu primeiro contato efetivo
com os alunos da escola e a maior adesão mostrou que a atividade se fez interessante para
eles.
A realização desta oficina mediou as expectativas das crianças, das estagiárias e da
professora-supervisora, pois foi uma experiência nova, fora do cotidiano escolar. Para as
estagiárias, a princípio, foi um desafio realizar sua primeira proposta em âmbito virtual, mas a
participação e disponibilidade das crianças facilitou os diálogos e a criação de um ambiente
de troca, criação e sensibilidade descrito por Marina Marcondes Machado (2010), mesmo à
distância.
Para as educadoras em formação, a oportunidade oferecida pelo PIBID Arte de
experienciar o lugar de professor revelou-se essencial, pois torna possível a articulação
teórico-prática de processos educativos. Especificamente nesta oficina, foi possível elucidar
questões de confiança, horizontalidade das relações e da figura docente enquanto propositora
e mediadora. Ademais, o processo de preparação para a aplicação da atividade foi decisivo
para o seu acompanhamento.
O desenvolvimento da proposta foi permeado por questionamentos sobre a educação
bancária e como subvertê-la através da arte/educação. Indaga-se como educadoras em
formação podem se desvincular da tradicional figura autoritária associada ao ensino formal e,
além disso, como articular as estratégias necessárias para uma educação crítica, dialógica e
significativa, como proposto por Paulo Freire. Segundo Ribeiro e Melo (2019), é necessário
romper padrões normativos, assim como proposto na oficina.
4 Considerações Finais
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É necessário pontuar que, apesar da proposta ter acontecido em um único encontro de
curta duração, seu processo de desenvolvimento e planejamento se desenrolou no decorrer de
várias reuniões entre as estagiárias, com as coordenadoras do projeto e também com a
professora-supervisora. Nessas reuniões, houve grande troca de ideias entre as partes, a fim da
estruturação de uma proposta concisa, significativa e norteada pela leitura de outros
pesquisadores da educação, conseguindo, dessa maneira, articular teoria e prática. Portanto,
construiu-se uma proposição proveitosa tanto para os alunos quanto para as estagiárias, as
quais também aprenderam sobre os processos que envolvem a preparação de uma aula.
Houve grande participação e entrega dos alunos. O processo de ressignificação do
símbolo do Papai Noel se desdobrou em criações únicas e criativas, de modo a atingir
satisfatoriamente o objetivo pedagógico da proposição. A continuidade desta pesquisa - o
ressignificar símbolos e reinventar imaginários através de atividades artísticas, em defesa da
diversidade, infelizmente, não foi possível, devido ao afastamento da professora-supervisora
do projeto PIBID e à troca de escola acompanhada pelas estagiárias.
Tratou-se de uma experiência rica tanto para crianças, estagiárias e também para a
professora-supervisora, que se familiarizou com propostas de encontros virtuais síncronos.
Concluiu-se que o professor, ao criar ambientes potenciais de troca, estimuladores da
sensibilidade, criatividade e reflexão, potencializa a capacidade imaginativa infantil e,
enquanto propositor destes espaços, está presente como mediador de falas, ações e ideias, não
como detentor de verdades. Sobretudo, a formação docente acontece através de conversas
entre prática e teoria, além de também ser um constante trabalho de ressignificação da prática
educativa.
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Resumo:
O presente trabalho tem o intuito de demonstrar como o ensino de história através do
Patrimônio Histórico Cultural, contribui para a construção de espaços educativos em que
valorizam-se a diversidade cultural e fortalecimento da identidade local o qual está inserido,
incentivando a participação social nas etapas de reconhecimento, compreensão e valorização
desses bens. Foi utilizado o método de pesquisa exploratório qualitativo com a finalidade de
analisar os Patrimônios Históricos Culturais como disseminadores de informações históricas
e como uma estratégia pedagógica afim de organizar os dados sociais para o indivíduo
interpretar e compreender o contexto social o qual está inserido, partindo de uma revisão
bibliográfica dos conceitos e diretrizes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, em que torna-se possível observar o que define-se como patrimônio e as diferentes
iniciativas do CEDUC, o qual defende que a educação patrimonial constitui-se de todos os
processos educativos formais e não formais que tem como foco o patrimônio cultural,
considerando que os processos educativos devem primar pela construção coletiva e
democrática do conhecimento, por meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e
sociais e pela participação das comunidades detentoras e produtoras das referências
culturais, onde convivem diversas noções de patrimônio (2014, Pag.19). Logo, partindo da
conceitualização de Bell Hooks com base nos princípios de Paulo Freire, educação libertária,
sendo um modo de conhecer que muitas vezes se expressa por meio do corpo, o que foi
profundamente inscrito nele pela experiencia (2013, p.124), é possível construir produções
em um espaço cultural alternativo que possibilite o ensino onde os consumidores passivos
deslocam-se para participantes ativos através do conhecimento concedido pelo Patrimônio
Histórico Cultural. Portanto, considerando que a classe social molda nossa perspectiva de
realidade, os conjuntos de saberes oferecidos pela disciplina a partir dessa ferramenta,

possibilita o sujeito a reconhecer a sua identidade social e a que tradição cultural pertence
ressignificando sua trajetória e automaticamente valorizando e preservando a memória e o
patrimônio cultural brasileiro, proporcionando uma visão de mundo contra hegemônica e
espaços de ensinos mais democráticos e inclusivos.

Palavras-chave: Patrimônio. Educação. Cultural. Identidade.
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Resumo:
O ensino por meio remoto se configurou como uma alternativa pedagógica às instituições
educacionais no contexto da pandemia pela Covid19 no ano de 2020. Nesse relato é
apresentado uma experiência educativa e pedagógica na educação infantil da rede pública
municipal de Manaus – AM, mais especificamente uma creche que atende crianças na
faixa etária de 1 a 3 anos. Assim, objetiva-se o relato de uma experiência realizada em uma
creche da rede municipal de Manaus fundamentada na oferta de propostas pedagógicas
realizadas no contexto da pandemia pela COVID-19 no ano de 2020. O estudo está situado
no âmbito da narrativa como método de relato vivenciada pela pedagoga desta instituição,
autora do relato. O estudo revela que o ensino remoto não se constitui uma proposta ideal
para o processo de ensino e aprendizagem na educação infantil, porém, diante dos fatores
que inviabilizam a realização de aulas presenciais no período de pandemia pela COVID19, este representa uma alternativa para a realização de atividades educativas tendo a
família da criança como participante do processo educativo.
Palavras-chave: Ensino por meio remoto. Práticas educativas. Educação Infantil. Creche.
Pandemia pela Covid19.
1 Introdução
O chão deste relato de experiência, como bem diz músico e poeta amazonense
Celdo Braga em um de seus poemas, é pura arte e carregada de encantos e mistérios são
fonte inspiradora para a cultura local, e não somos só floresta, somos calor, somos canto,
somos sabores e somos e cada esquina um emanado de seus moradores que não possuem
só um rosto, somos nativos, imigrantes, negros e muito além e quem por aqui passar de cá
não mais esquecerá.

Assim é a cidade de Manaus que em meio uma pandemia teve suas escolas
fechadas e comum a todo país perpassou por um de seus maiores desafios o que nos propõe
uma questão norteadora que mediará esse relato: Quais estratégias pedagógicas foram
sistematizadas pelas escolas para a continuidade na oferta e na garantia do direito de
aprendizagem por meio do ensino remoto?. Em busca de respostas para este
questionamento objetiva-se o relato de uma experiência realizada em uma creche da rede
municipal de Manaus fundamentada na oferta de ações pedagógicas realizadas no contexto
da pandemia pela COVID-19 no ano de 2020.
Ao longo desse período de pandemia, levantou-se uma série de discussões sobre o
cotidiano familiar e a educação de crianças de forma não presencial, situação até então não
vivenciada na Educação Infantil. Diante disso, novos desafios emergem, e com eles se faz
necessário a reafirmação do compromisso mútuo de todos os profissionais envolvidos, por
meio das ações individuais, como também, de ações coletivas e colaborativas permeadas
pelas intencionalidades educativas.
Partindo dessa premissa será explanada uma experiência pedagógica em creche no
contexto da pandemia, sob olhar e escrita da pedagoga que acompanhou o processo de
mudança na rotina escolar para atender a nova dinâmica intitulada ensino remoto bem
como o envolvimento e sensibilidade de toda equipe no trabalho coletivo e cooperativo de
manter a educação às crianças matriculadas ao ano de 2020.

2 O diálogo, a observação e o registro do caminho
O relato de experiência considerou o exercício profissional, de uma das autoras do
texto, como pedagoga de uma creche da rede municipal, que vivenciou o ensino por meio
remoto em decorrência da necessidade do distanciamento social em vista a Pandemia pela
Covid19. Assim, a observação participante e os registros dessa profissional em um diário
de campo subsidiarão a escrita desse texto relato de vivências pedagógicas. A Creche
Municipal se encontra localizada na zona Norte da cidade de Manaus.
Importante salientar que no relato aqui apresentado também são incorporados
também os diálogos com a equipe pedagógica que contribuíram significativamente para
entendermos o processo que estava sendo vivenciado. Portanto, o relato traz as apreensões,
os movimentos e as formas de resistência e também alternativas para assegurar a educação
de crianças na etapa da educação infantil.

3 Trilhas de ressignificação pedagógica: caminhos que se constroem no caminhar
Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia (...)
Tudo muda o tempo todo no mundo.
(LULU SANTOS; NELSON MOTTA, 1983)

A pandemia decorrente da Covid19 desencadeou mudanças estruturais e
comportamentais das pessoas. A escola também sofreu esse impacto. Repentinamente
foram sendo incorporadas ações que adentraram em lares e ambientes domésticos, afinal a
“escola tem como papel fundamental durante esse momento da Educação Infantil de
despertar as crianças para a percepção de mundo dinâmico no qual elas estão inseridas”
(PEREIRA JUNIOR; MACHADO, 2021, [s.n.]). Portanto, é um momento oportuno para
educar as emoções e sensibilidade diante do contexto da pandemia.
As tensões iniciais da pandemia, ocorridas no primeiro semestre de 2020,
impulsionou a equipe pedagógica e docente da creche a planejar um conjunto de rotinas de
ações educativas que se somariam ao Projeto da Secretaria “Êba! Vamos Brincar?” . O
intuito era contribuir com as famílias no processo de ensino, ou seja, fornecer informações
necessárias para a continuidade do ensino. Confira na figura 1, nosso primeiro cronograma
de propostas:
Figura 1 - Cronograma semanal da família - Maternal

Fonte: Creche, 2020.

O Cronograma buscou esclarecer à comunidade escolar e às famílias das crianças o
funcionamento das interações diárias. Uma das decisões da equipe foi a indicação de um
dia para as aulas de Educação Física e outro para o Projeto Êba! Vamos Brincar?
(https://www.youtube.com/watch?v=eOEVM2Qq2Xk&t=16s).
O Projeto Êba! Vamos Brincar? se constitui uma iniciativa, destinada à criação de
conteúdo divertido e lúdico em aulas remotas para alunos da educação infantil. São vídeos

publicados no Youtube e desenvolvido por 22 professores de educação física que
compõem a Caravana da Educação Infantil, atendendo, aproximadamente, 50 mil crianças.
A Caravana grava as aulas na sala de recursos do Centro Municipal de Educação Infantil
(Cmei) Fernando Trigueiro, usando equipamentos simples.
Assim, após a seleção dos episódios do Projeto, realizava-se o download do vídeo e
a compactação do episódio com intuito de facilitar o compartilhamento no grupo de pais e
professores de Whatsapp. Também se mantinha um dia específico para “chamadinha
virtual” que consistia no levantamento de frequência das crianças com intuito de manter a
vinculação e a interação com outras crianças da turma. Para isso, foram produzidos vídeos
que continham o nome completo da criança, sua foto. Logo, as crianças tinham
oportunidade de se reconhecer e também de identificar os colegas da turma, propiciando
uma socialização e interatividade.
Em maio de 2020, recebemos o primeiro Guia “colocar nome aqui” que foi um
material

muito

bem

elaborado

pela

Gerência

de

Creches

da

SEMED

(https://semed.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/GUIA-QUARENTENA-1e-2-anos-ATUAL.pdf) que objetivava oportunizar a família enxergar seu lar como
propulsor de desenvolvimento infantil colocando a criança como participe de todo
cotidiano familiar e os colocando a brincar em ambiente doméstico.
Figura 2 - Guia para famílias em quarentena - Creche

Fonte: Creche, 2020.
O brincar e o movimento são princípios pedagógicos na educação infantil
(BRASIL, 2010). Portanto, incluiu-se no cronograma momento específico para o trabalho
com movimento na primeira infância que seria acompanhado por uma profissional em
educação física. Esta ação resultou belos momentos de interação e possibilitou a percepção
corporal, equilíbrio e destreza no fazer pedagógico mediado por aulas remotas
(https://www.youtube.com/channel/UCiFALOOh9r9m27xDXQul8ww). Somado a isso,

duas professoras da turma produziram vídeos tendo como eixos norteadores as interações e
brincadeiras na primeira infância.
Figura 2 - Guia para famílias em quarentena – Creche

Fonte: Youtube, 2020.

Outra estratégia consistiu no envio às sextas-feiras de um pequeno vídeo trazendo
as devolutivas semanais que continham uma síntese da participação das crianças nas
atividades durante a semana. A produção dos vídeos realizado pelas professoras das turmas
continham músicas de fundo e uma animação que, de certa forma, motivava as famílias a
continuarem as atividades pois todos esperavam ansiosos pelo vídeo semanal, sendo que
alguns

responsáveis

compartilhavam

a

seus

familiares

e

suas

redes

sociais

(https://www.youtube.com/watch?v=TwkU_PtKviA&t=2s).
Todas as ações educativas exigiram planejamento coletivo da escola e,
principalmente, o manuseio de tecnologias que favorecessem a comunicação e interação
com as famílias e crianças. Assim, o diálogo, a solidariedade e o companheirismo entre a
equipe escolar e a família colaborou com a continuidade do ensino por meio remoto.
4 Considerações Finais
A Pandemia pela Covid19 impactou consideravelmente todo o modo de vida e de
comportamento da população mundial. Assim, as escolas, os trabalhadores da educação e
as famílias tiveram que alterar sua rotina de trabalho.
Nesse contexto, e visando diminuir a propagação do vírus, a alternativa criada
consistiu no ensino por meio remoto com uso das tecnologias de comunicação e
informação. Porém, o uso desses aparatos evidenciou ainda mais as desigualdades sociais
como a restrição do acesso à internet, falta de equipamentos (aparelho móvel ou tablet ou
computador) que compromete a participação da criança e de sua família.
As mudanças também impactaram na identidade docente. Repentinamente, os
profissionais da educação tiveram que repensar seu planejamento de ensino, o seu espaço
de atuação profissional e, principalmente, reorganização da rotina familiar. Além disso, a

necessidade do distanciamento social e do teletrabalho implicou na substituição de uma
relação pedagógica pautada nas interações presenciais, onde a afetividade, toque e olhares
eram extremamente presentes na relação próxima ao outro, por ações pedagógicas
mediadas por meio da tecnologia.
Diante de tantas intempéries e após mais de 12 meses, podemos afirmar que a
docência é resistência, é resiliência. Também demonstra comprometimento com a vida de
crianças e adolescentes. Constatamos nesse processo, a importância do diálogo com a
equipe pedagógica e docente e, principalmente, o companheirismo e parceria numa
perspectiva de buscar fazer o melhor. Para o ano de 2021, a equipe buscará outras
estratégias a fim de intensificar a participação da família até que nos fora de fato possível o
retorno presencial.
5 Agradecimentos
Compete-nos agradecer a toda equipe escolar envolvida no processo educacional
que não eximiu-se em dar continuidade ao compromisso institucional e funcional de propor
e oportunizar continuidade e a garantia aos direitos de aprendizagem.
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Resumo:
.
A utilização dos contos de fadas na alfabetização, em período de pandemia, apresenta-se
como um recurso facilitador do processo de aprendizagem, possibilitando a assimilação
do conteúdo, de forma prazerosa e divertida, contribuindo com o desenvolvimento sócio
educacional e com a formação do caráter das crianças. O presente trabalho tem por
objetivo explanar sobre a “Importância da utilização dos Contos de Fadas na alfabetização
em período de pandemia” e suas contribuições no processo de ensino- aprendizagem. Para
a realização desse trabalho, empregou-se o método qualitativo, por meio de pesquisa
explanatória, baseada em revisões bibliográficas e estudo de campo, o que nos permitirá
discorrer sobre a importância da utilização dos Contos de Fadas na alfabetização em período
de pandemia. Os Contos de Fadas surgiram na Idade Média com o objetivo de levar
diversão aos adultos através das histórias que, muitas vezes, eram contadas em grandes
rodas sem que se notassem a presença das crianças. O “Era uma vez”... foi recontado de
geração em geração e, com a valorização do público infantil, passou por várias adaptações
até chegar na linguagem refinada, que se observa atualmente e que exerce um grande
fascínio sobre as crianças, influenciando na formação emocional, cognitiva e na
personalidade, por meio da somatória de todo esse processo, fazendo analogia entre o real
e o imaginário. A alfabetização é uma etapa muito importante na vida das crianças e a

utilização dos Contos de Fadas nesse processo proporciona uma abordagem diversificada
por meio da riqueza de detalhes que esse gênero literário oferece. Mediante ao cenário
pandêmico que estamos vivenciando, nota-se que a utilização dos Contos de Fadas tem
contribuído, de modo relevante, no processo de alfabetização das crianças do 2º ano do
ensino fundamental, do Centro Municipal de Ensino e Treinamento João Marcelino, em
Ipameri-Go, com o projeto “Alfabetização através dos Contos de Fadas”, que tem por
objetivo facilitar a aprendizagem das crianças, a partir da contação de histórias e do
desenvolvimento das atividades, que abordam os personagens e suas características.
Observa-se, com a evolução desse projeto, que a utilização dos Contos de Fadas no
período de pandemia tem alcançado resultados inimagináveis, pois abrange o universo
infantil por meio da ludicidade, da imaginação, do encantamento, auxiliando na resolução
de questões emocionais, educacionais, contribuindo com a formação da personalidade,
com o desenvolvimento da leitura e da escrita, da criatividade, ampliando o vocabulário e
a compreensão dos conteúdos.
Palavras-chave: Alfabetização. Contos de Fadas. Pandemia.
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Resumo:
A pandemia despertou em todos um sentimento de impotência e dúvida. Após um período
longo de confinamento, revelou-se também a empatia para o próximo, principalmente com
os profissionais da Saúde da linha de frente. O objetivo deste trabalho foi tornar mais leve e
mais amoroso o dia-a-dia de quem trabalha no combate ao Coronavírus (Covid-19). O projeto
Gratidão, além de levar esperança para todos, ajudou a incentivar quem precisa continuar
trabalhando para que as outras pessoas possam cumprir o isolamento social, principal medida de
prevenção contra o Coronavírus. Enfrentar o Coronavírus tem sido desafiador para todos e,
em tempos como esse, que nos coube forçosamente viver, época de grande perigo e
consternação, os profissionais da saúde são os primeiros a serem expostos, porque sua
vocação é atuar nas fronteiras, lá onde a vida encontra-se em ameaça e os rostos humanos
expressam medo e dor. A solidariedade tem sido exercida de forma nunca vista antes. E
para quem trabalha na linha de frente, todo gesto de carinho é uma motivação para seguir
na luta por vidas alheias. Sensibilidade e preocupação com o próximo motivaram a escrita
do presente projeto: Gratidão. É diante desse olhar sofrido do outro que médicos,
enfermeiros e demais profissionais, ouvem o apelo mais profundo da humanidade, na sua
hora mais verdadeira porque mais frágil e é por meio dessa manifestação que recordamos
as nossas obrigações diante dos outros. Para dar apoio e demonstrar agradecimento, alunos
do IF Goiano Campos Ipameri homenagearam os profissionais dessa área com a iniciativa
de escreverem cartas para serem entregues a esses “Heróis da Saúde” que estão
trabalhando incansavelmente. A iniciativa resultou em 350 cartas escritas e digitalizadas.
Os textos foram replicados, impressos, envelopados e entregues aos profissionais do
município. Os alunos demonstraram em suas produções o sentimento de carinho, gratidão,
preocupação e a consciência da importância desses profissionais e da luta diária que estão

enfrentando.

Os

resultados

envolveram

atitudes

de

solidariedade,

gratidão

e

reconhecimento aos profissionais da Saúde que estão à frente no combate ao Coronavírus
por todos nós, bem como a conscientização da população quanto aos cuidados para conter
o vírus.
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EXCEDENTE DE VISÃO COMO UM MODO DE OLHAR PARA
DADOS E PRÁTICAS DE ENSINO E DE ESCRITA
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Resumo:
Associada ao Paradigma Indiciário, propõe-se a noção de excedente de visão (EV) como um
modo de olhar para dados, análise e práticas de ensino, objetivando investigar: como
professores em formação inicial (PFI) dialogam com as noções de alteridade, cronotopo e
excedente de visão nos três eixos: a) na própria escrita, b) no ensino de escrita e c) a
tecnologia no ensino (de escrita) e como concebem a própria escrita, o ensino de escrita e a
tecnologia no ensino (de escrita) em um curso de extensão para licenciandos em Letras.
Constituem-se o corpus: fóruns, chat, wikis, esboços de Planos de Aula e redações do Enem.
Operacionalizado como um modo de olhar do pesquisador no processo de análise, o EV
permite chegar ao indício, mas exige variados gestos de pesquisa para confirmação de
hipóteses pelo confronto entre fontes internas e externas. O EV possibilita compreender
gestos de linguagem do PFI contribuindo para, na alteridade, dar ao sujeito um lugar na
escrita. O escrevente delineia um cronotopo de endereçamento por meio do qual, não apenas
se inscreve no discurso de uma área, mas também, na alteridade, dialoga com diferentes
destinatários os quais, indiretamente, orientam a sua escrita.
Palavras-chave: Dialogismo. Excedência de visão. Formação docente.

1 Introdução
Associada ao Paradigma Indiciário, proponho utilizar a noção de excedente de
visão como um modo de olhar para dados, análise e práticas de ensino, objetivando
investigar: como professores em formação inicial dialogam com as noções de alteridade,
cronotopo e excedente de visão nos três eixos: a) na própria escrita, b) no ensino de escrita
e c) a tecnologia no ensino (de escrita) e como concebem a própria escrita, o ensino de
escrita e a tecnologia no ensino (de escrita) em um curso de extensão para licenciandos
em Letras. Os conceitos teóricos basilares para a investigação foram dialogismo,
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excedente de visão e letramento, os quais apresento, muito resumidamente a seguir.
O (1) dialogismo, princípio dialógico constitutivo da linguagem, pode ser
compreendido a partir da relação entre sujeito, enunciação e alteridade, se tomada como
referência à noção de que o sujeito se constitui na relação dialógica que estabelece com o
outro: outro sujeito (diferentes destinatários), outro gênero ou outro discurso. O mesmo
princípio dialógico sustenta a noção de (2) excedente de visão. Bakhtin, em Estética da
Criação Verbal (2011), Questões de Literatura e de Estética (2014) e Para um Filosofia
do Ato Responsável (1993), expõe a noção de excedente de visão a partir da relação de
alteridade por meio da qual o sujeito, ocupando uma posição exotópica, contempla um
lugar fora de si para ver, ao mesmo tempo, a si mesmo, de sorte que esses horizontes
“efetivamente vivenciáveis não coincidem" (BAKHTIN, 2011, p. 21).
A noção de (3) letramentos– no plural – ancora-se em Street (1984, 2014; LEA;
STREET, 2006). Opondo os modelos autônomo e ideológico, Street defende que o
letramento não se configura como uma habilidade técnica e neutra (STREET, 1984),
característica do modelo autônomo, mas como uma “prática social [...] que está sempre
embutida de princípios epistemológicos socialmente construídos e de relações de poder; e
varia, portanto, a partir de um contexto para o outro”, característica do letramento ideológico
(STREET, 2014, p. 29). Assim, letramentos podem ser definidos como “práticas sociais e
concepções de leitura e escrita” por meio das quais o sujeito interage com o outro em
diferentes práticas sociais (STREET, 2013). Não haveria, dessa forma, um único letramento,
mas vários se consideradas as mais diversas práticas sociais de leitura e de escrita com as
quais o ser humano lida ao longo de sua vida.
Defendo que o princípio dialógico atravessa as noções de (1) sujeito constituído na e
pela linguagem na (sua) relação de alteridade e (2) excedente de visão, no diálogo com o
modelo ideológico de letramentos, proposto por Street (1984). O professor em formação
inicial, na sua relação com variadas práticas sociais de letramentos, refrata a própria escrita,
o ensino, o ensino de escrita e tecnologias no ensino.
Tenho como hipótese que a escrita do escrevente, na academia ou no ensino
médio/vestibular, configuram-se e são refratados por um cronotopo tipologicamente estável:
cronotopo de endereçamento. Ao mesmo tempo esse cronotopo é relativamente instável em
função da própria natureza dos gêneros do discurso, do extraverbal e do acabamento do
enunciado por diferentes destinatários. O escrevente empreende uma narrativa – não no
sentido estrito de contar uma história – ao elaborar gêneros do discurso acadêmicos, mas no
2

sentido de tentar se marcar no texto acreditando ter total controle do seu dizer (BORGES,
2017). Na alteridade, por meio do excedente de visão, lança mão de recursos vários para
elaborar sua réplica ao comando didático do interlocutor imediato do seu texto, no caso deste
trabalho, professora-pesquisadora, ministrante do Curso.
Metaforicamente, o cronotopo de endereçamento se configuraria como uma estrada
virtual (análoga ao cronotopo da estrada, proposto por Bakhtin (2014) com pontos de
encontro que indiciariam, de forma mais (ou menos) marcada, o diálogo do escrevente com
os seus possíveis destinatários. A estrada, contudo, não é linear nem gradual. É um eixo
organizador de que o escrevente se utiliza para, no cronotopo de endereçamento– inserindo
pontos de encontro – dialogar com seus destinatários, assumindo diferentes posições
enunciativas e para dialogar com outros gêneros do discurso ou discursos no cruzamento de
suas histórias de letramentos.
Defendo que o excedente de visão é constitutivo do processo de produção de texto
ainda que nem sempre a excedência ocorra de forma marcada na superfície do texto. O
professor em formação inicial, sujeito aprendente e ensinante, numa relação de alteridade e
a partir de suas experiências sociais e de um presumido social, ocupa distintas posições
enunciativas e movimenta-se no tempo e no espaço para refratar o mundo a partir das
experiências já vividas e a/por construir. Estabelece uma relação com o presente ao mesmo
tempo em que (re)constrói o passado e projeta o futuro. O extraverbal e o acabamento do
enunciado entram na ordem do sujeito e de seus outros.
Partindo, exotopicamente, de variadas posições enunciativas, o sujeito, no
cruzamento de suas histórias de letramentos e na interligação que faz de relações
temporais e espaciais, se insere no fio do discurso, por meio de gêneros do discurso e
por estratégias de “alçamento” a um domínio discursivo (Letras – área dos sujeitos de
pesquisa), ao dialogar com teorias linguísticas, com diferentes destinatários, gêneros do
discurso ou discursos. Nesse trânsito, o professor em formação inicial constrói imagens para
a escrita, para o ensino de escrita, bem como para a díade ensino e tecnologia. Essas imagens
são refratadas pelo escrevente a partir de suas experiências sociais e da memória. A refração
– atitude por si só responsiva – se dá dialogicamente na relação de alteridade (BAKHTIN,
2011), nas mais variadas práticas sociais de leitura e de escrita, independentemente de o
sujeito ter ou não o domínio expresso do código escrito.
A excedência de visão está relacionada à noção de cronotopo. O sujeito assume
uma posição exotópica, “seja na categoria eu-para-mim, seja na categoria outro-para3

mim” (BAKHTIN, 2011, p. 22, grifos no original) para, a partir do seu excedente de visão
e dialogicamente, praticar “o conjunto daquelas ações internas ou externas que só [ele
pode] praticar em relação ao outro, a quem elas são inacessíveis no lugar que [esse outro]
ocupa fora [do sujeito]”, visto que “tais ações completam o outro justamente naqueles
elementos em que ele não pode completar-se.” (p. 23). Relacionada à noção de excedente
de visão, Bakhtin propõe a noção de cronotopo como a “interligação fundamental das
relações temporais e espaciais, artisticamente assimiladas em literatura” (2014, p. 211).
Utilizo-me das duas noções para, na análise da escrita de professores em formação inicial,
envolvendo ensino de escrita e tecnologias, tomar a noção de excedente de visão como
ponto de observação, ancorando-me, em parte, no paradigma indiciário (GINZBURG,
2006, 1990), e, com maior ênfase, na propriedade dialógica da linguagem defendida pelo
Círculo de Bakhtin.

2 Metodologia
Metodologicamente a pesquisa se apoia no Paradigma Indiciário (GINZBURG,
2006, 1990). Como ponto de observação para análise dos dados e em função do conceito
proposto – cronotopo de endereçamento -, parto da noção de excedente de visão para
compreendê-la como instância do olhar do pesquisador e/ou do professor de ensino de
escrita: i) um modo de olhar do pesquisador no processo de análise e ii) um modo de olhar
do professor no processo de ensino de escrita, este último indiciado na análise dos gestos de
linguagem do professor em formação inicial e seus gestos de docência.
Como i) um modo de olhar do pesquisador no processo de análise, a noção de
excedência de visão orienta a detecção de indícios, isto é, detecção do trabalho do sujeito
que, no cruzamento de suas histórias de letramentos, transita, exotopicamente, por instâncias
que marcam a sua relação com concepções de escrita no tempo e no espaço e com seus
diferentes destinatários, bem como a sua relação com variados gêneros do discurso ou
discursos. Para tanto, apoiando-me nos princípios do Paradigma Indiciário, trabalho com a
identificação, a comparação, a observação e a análise de indícios dos gestos de linguagem
do escrevente em seu trabalho com a linguagem, buscando a interpretação dos fatos
discursivos. Do cruzamento entre diferentes histórias de letramentos, destacam-se, de modo
singular, indícios de exotopia relevantes para a análise de regularidades nos gestos de
linguagem do(s) escrevente(s).
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Como ii) um modo de olhar do professor no processo de ensino de escrita, parto do
princípio da dialogia para a análise do diálogo do escrevente, em ato responsivo, com
diferentes destinatários, gêneros do discurso e discursos, no cruzamento de suas histórias de
letramentos. No interior do princípio da dialogia e decorrente dele, apoio-me na noção de
excedência de visão para a análise dos gestos de linguagem do sujeito em produções escritas.
O conjunto do material advém de um Curso de Extensão em 2014, semipresencial,
para professores em formação inicial da área de Letras, de uma universidade pública,
familiarizados com as tecnologias digitais de informação e comunicação. O corpus constituise de produções textuais escritas (em Fóruns virtuais, Chat, Wikis e esboços de Plano de
Aula para o ensino de escrita com o uso de tecnologias) geradas nesse Curso, ambientado no
Moodle, no qual se propôs a discussão do ensino da Redação do Enem e de ferramentas
digitais para o ensino de escrita.

3 Resultados e Discussão
Levando-se, pois, em consideração os eixos de investigação da pesquisa (a escrita, o
ensino de escrita e tecnologia e ensino (de escrita)), procuro discutir os resultados obtidos.
Em relação ao eixo de investigação - a escrita, observa-se que a noção de
endereçamento do gênero do discurso desencadeia o processo de escrita e se apresenta como
um modo de olhar do professor para o ensino de escrita, dada a relevância que assume nos
gestos de linguagem do escrevente. Partindo da concepção de cronotopo de endereçamento,
“pontos de encontro” entre o escrevente e seus interlocutores podem ser observados nesses
gestos, em diferentes posições enunciativas, por gêneros do discurso diversos. Permite
também que o pesquisador avalie o aspecto da construção composicional quando, por maior
ou menor atenção ao destinatário, o escrevente define o número de parágrafos em
determinado gênero do discurso, organização sintática da sentença, itens lexicais que
compõem o (estilo do) gênero, bem como tema, assuntos que podem (ou não) ser tratados
naquele gênero, dentre outros.
A concepção de cronotopo de endereçamento está na aproximação e no
distanciamento do modelo de “texto”, entendido como “receita de bom texto”. É desse modo
que o escrevente lança mão de dicas e macetes, de orientações que teria recebido de algum
professor do Ensino Médio/do Cursinho, procurando, entretanto, marcar um seu
distanciamento, não do modelo, mas do modo de produção escrita que critica e reconhece
5

apenas no outro. Observa-se que pontos de encontros – aqui pensados com efeitos de sentido
do cronotopo de endereçamento – assumem maior relevância para o escrevente que se lança
ao jogo da linguagem para, na alteridade, assumir, quando lhe convém, uma ou outra posição
enunciativa, um ou outro discurso, objetivando se alçar a dado domínio discursivo e atender
às possíveis expectativas de seus destinatários.
Observa-se, ainda, que escrevente deixa vestígios de suas experiências sociais e
histórias de letramentos, na atividade interlocutiva do gênero do discurso a produzir. A título
de exemplo, observe-se, nos gêneros “redação do Enem” e “dissertação de vestibular” (assim
definida em função das ruínas desse gênero na produção escrita obtida no Fórum): a) na
escrita da redação do Enem ocorre prevalência de marcas temporais, espaciais, predomínio
da ordem direta na organização das sentenças e de itens lexicais no campo do concreto; b)
na escrita da dissertação do vestibular (resultante da produção do corpus desta pesquisa por
meio de Fórum via internet) ocorre a redução de marcas temporais, espaciais e a ampliação
de itens lexicais no campo da abstração, parecendo ser indiferente o uso da ordem direta ou
indireta na organização dos enunciado. Exemplifica, ainda, o papel da procedência social e
da história de letramento: c) a escrita de artigo científico, em que ocorre
uma redução significativa de

marcas

temporais,

espaciais

e,

paralelamente,

uma significativa ampliação de itens lexicais no campo da abstração, sendo também
indiferente o uso da ordem direta ou indireta na organização das sentenças.
Esses resultados põem em evidência a produtividade e a relevância da concepção
de cronotopo de endereçamento numa reflexão sobre práticas letradas acadêmicas do
professor em formação inicial e, por extensão, as do professor em serviço).
Esses resultados dialogam com o segundo eixo de investigação – o do ensino
de escrita –, segundo o qual a noção de excedente de visão, na relação com a de cronotopo
de endereçamento, é concebida como um modo de olhar do pesquisador no processo de
análise e do professor no processo de ensino, na reflexão sobre o processo de escrita em si
e na reflexão, em Cursos de Formação Docente, sobre implicações de gestos de linguagem
em (futuras) práticas docentes. Nesse segundo eixo, emergiram como conceitos teóricos
produtivos as noções de relações intergenéricas e de instabilidade do gênero do discurso que,
direta ou indiretamente, estão inter-relacionadas com a noção de excedente de visão e
de cronotopo de endereçamento. Ao que parece, forças centrípetas e centrífugas, palavra
autoritária e palavra interiormente persuasiva, que engendram a aproximação e o
distanciamento do escrevente no tocante à escrita de um gênero, são aspectos
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menos trabalhados em cursos de formação docente (ou na EB), ou seja, o professor em
formação de ensino de escrita pouco compreende por que faz o que faz no ensino de escrita,
nos gestos de docência para o ensino de escrita. Avalio, com base nas concepções
de excedente de visão e de cronotopo de endereçamento, que o professor em formação
inicial tenta indiciar a sua unicidade, a sua eventividade do Ser, num embate entre um ensino
que atua na ordem do instituído e um fazer docente que deseja atuar no mundo na ordem do
constituído, na ordem do sujeito.
Considerando que qualquer gênero do discurso compõe o grande simpósio universal,
no dizer de Bakhtin, no ensino de escrita por meio de gêneros, há de se pensar que o ensino
do gênero do discurso isolado da cadeia de comunicação humana destitui a historicidade e a
dialogicidade imanentes do gênero, gesto humano de participar da vida. Assim, ensinar um
gênero do discurso implica ensinar considerando esse gênero, os diferentes destinatários, os
outros gêneros e esferas discursivas que, direta ou indiretamente, dialogam com o gênero do
discurso – objeto de ensino.
No tocante ao terceiro eixo – tecnologia e o ensino (de escrita) –, a noção de
excedente de visão, na relação com a de cronotopo de endereçamento, permitiu uma reflexão
a partir da perspectiva do professor, no que se refere à atividade de aula de ensino de escrita.
Há um embate entre as memórias do passado, do presente e do futuro: de início, o
professor

em

formação inicial propõe gestos

de docência voltados

para o

que critica nessa posição enunciativa de “professor em formação inicial” – apropriação
de dicas, macetes, orientações que teriam sido recebidas no ensino médio; falta do uso de
tecnologias no ensino. Na própria escrita,
crítica, valendo-se

da

atualização

de

porém,

(outras)

tenta se desvencilhar dessa
dicas,

(outros)

macetes,

(outras) orientações, (outro) modelo de texto, buscando, assim, criar uma imagem (positiva)
de si para o outro. Esse mesmo embate ocorre com a tecnologia e ensino (de escrita): ora
defende, ora critica, ora propõe gestos de docência que se distanciam da concepção de escrita
como produto, ora propõe gestos de docência que valorizam os gestos de linguagem do
escrevente, assumindo uma concepção de escrita como modo de enunciação, como processo.
No que se refere ao aluno, a assunção do conceito de cronotopo de endereçamento permitiu
pensar que a posição enunciativa dele na relação com o professor (em formação inicial) tem
menos relevância do que poderia/precisaria ter. O que parece importar é como esse aluno
poderá fazer uso de tecnologias que são parte da linguagem. Cabe, então, perguntar: a) em
que medida os destinatários do gênero aula de ensino de escrita com uso de tecnologias
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estão sendo, de fato, levados em consideração? B) o Plano de Aula para o ensino de escrita
está relacionado ao destinatário aluno (o outro-para-mim) ou ao próprio professor (eu-paramim mesmo)?
Destaco ainda o seguinte resultado: a internet assume, contraditoriamente,
uma posição de “arremedo de sobredestinatário”1 – híbrido, heterogêneo e fluido –, aspecto
que pode ser indicativo de por que redações do Enem obtêm nota zero, de por que artigos
científicos e projetos de pesquisa são rejeitados, ao se apresentarem como textos mosaicos,
multifacetados

e

descontínuos.

A

assunção

da internet como (arremedo

de) sobredestinatário, no imaginário do escrevente, pode ser um indicativo de por que, para
esse escrevente, copiar e colar não se configuram como plágio, uma vez que se considera
que o diálogo é estabelecido com a rede (e não com a instituição escolar, por exemplo).

4 Considerações Finais
Em se tratando de formação docente no Brasil, a reflexão sobre a relação entre teoria
e prática comumente se dá com a problematização da relação entre professor em serviço e
aluno da Educação Básica ou com problematização da relação entre teoria ministrada em
âmbito acadêmico e práticas de ensino cristalizadas nos Ensinos Fundamental e Médio. Se,
com base em pesquisas produzidas dentro e fora de universidades, há avanço nessa discussão
sobre a formação docente no Brasil, esses dois modos de pensá-la acabam por contribuir, de
maneira não proposital, para certa manutenção do discurso popularizado sobre fracasso
escolar, em especial, aquele que se refere ao déficit do aluno na produção escrita. Parte dos
críticos diz, por exemplo, que o debate promovido por pesquisas acadêmicas é
fundamentado em situações de ensino e aprendizagem idealizadas, distantes, portanto, da
chamada

“realidade”

vivida;

seria

ainda

resultante

de

situações

observadas

em estágios supervisionados, ocasião em que, quase sempre, os professores em formação
inicial desconhecem experiências sociais e histórias de letramentos do professor em serviço
e dos alunos em sala de aula. Sem a problematização do que se entende por escrita, ensino
de escrita e tecnologia e ensino (de escrita), não há como avançar numa reflexão sobre

1

Para Bakhtin, sobredestinatário seria um terceiro elemento na enunciação, seria presente, mas seria invisível.
Exemplos do sobredestinatário, observando o conceito bakhtiniano, seriam: Deus, a voz social da academia,
da ciência, etc. Optei pela denominação “arremedo de sobredestinatário” porque se distancia, em certa medida,
do conceito bakhtiniano. Arremedo de sobredestinatário seria, para mim, a multiplicidade de vozes da internet.
A meu ver, o aluno dialoga com esse sobredestinatário atribuindo à internet uma autoridade para que ele,
escrevente, dela possa se utilizar na escrita de um texto.

8

formação docente e (futuras) práticas sociais letradas, tanto as do professor (quando em
formação em serviço), quanto as do licenciando (em formação inicial).
Essas “lacunas” em cursos de formação docente no Ensino Superior no País
potencializam o risco de se tratar a escola como um mundo à parte, distante do “lá fora da
universidade”, como se a universidade não estivesse também inserida nos processos sóciohistóricos de ensino e aprendizagem, seja na formação docente, seja no modo como a
instituição escolar é organizada, regida, legitimada e constituída segundo documentos
políticos formulados também nessa esfera. Reflete-se sobre o que professores de
língua(gem) na Educação Básica fazem, deixam de fazer ou deveriam fazer, mas
dificilmente a reflexão se volta sobre como o professor em formação inicial concebe a
própria escrita e o ensino de escrita, com ou sem tecnologias ou, ainda, sobre como o
professor formador de professor concebe a própria escrita e o ensino de escrita, com ou sem
tecnologias, sobre como esse professor irá formar professores que vão ensinar a escrever,
com ou sem tecnologias. Essa falta leva a uma circularidade: o professor em formação
inicial, ao atuar como professor em serviço, retoma práticas que ele mesmo criticou em outro
professor, ao realizar estágio supervisionado, ou retoma práticas que vivenciou com um
professor em sala de aula, quando era aluno da Educação Básica; contribui, assim, para a
permanência de práticas cristalizadas, atitude que encontra campo fecundo no discurso
oficial sobre ensino de gênero do discurso e sobre letramentos, de maneira particular, quando
se toma a escrita como produto (acabado ou a dominar), segundo uma visão autonomista de
escrita.
Este trabalho se aproxima do paradigma indiciário proposto por Ginzburg (1990,
2006), porém,

numa

leitura particular, busco associar esse

modelo a uma

perspectiva dialógica dos estudos da linguagem. Propus, então, que a noção de excedente de
visão fosse adotada como um modo de olhar do pesquisador no processo de análise e do
professor no processo de ensino, procurando, ainda, refletir sobre conceitos teóricos para o
ensino de escrita e sobre o processo de formação de professor para o ensino de escrita.
Como resultado mais relevante da pesquisa, destaco a noção de cronotopo de
endereçamento. Com efeito, pensar a ocorrência de cronotopo possibilita ao pesquisador
compreender que o escrevente tenta, a todo tempo, atender às expectativas de seus
destinatários, com a ressalva, uma vez mais, de que não se trata de uma técnica de ensino
(de escrita): as escolhas de como irá trabalhar o cronotopo de endereçamento estão na ordem
do sujeito – o escrevente – e não do professor de ensino de escrita. Na relação de alteridade
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e exotopicamente, a escrita do professor em formação está imbuída de uma conjunção de
diferentes posições enunciativas (vozes sociais na perspectiva bakhtiniana) do professor em
formação inicial e diferentes imagens de escrita, de aluno da Educação Básica, de professor
de ensino de língua, de professor formador de professor para o ensino de escrita. Uma tensão
produtiva move o professor em formação inicial que se vê diante de situações que o obrigam
a assumir uma ou outra posição enunciativa, um ou outro discurso, uma ou outra prática de
letramentos: não lhe cabe o álibi de sua existência, posto que a vida congrega experiências
sociais, discursos já ditos ou porvir, domínios discursivos a “dominar”. Há um sujeito,
sempre inconcluso e em processo de acabamento, sempre movente na escrita, que busca se
constituir na relação de alteridade com o outro, ou seja, pela excedência de visão e orientado
pelo cronotopo de endereçamento.
O cronotopo de endereçamento faz emergir pontos de encontros entre sujeito
escrevente – escrita e destinatário, que são vários e instáveis. São dependentes da relação do
sujeito com os destinatários e com o gênero do discurso e estão na ordem do instituído. Desse
modo, se consideramos o gênero do discurso como um elo na cadeia de comunicação
humana, é possível compreender que, na alteridade, por meio do excedente de visão, há um
sujeito de linguagem a transitar em variadas posições enunciativas (vozes que se alternam
em seu dizer), nas relações intergenéricas, na instabilidade do gênero e na interveniência de
diferentes esferas discursivas na produção de um gênero do discurso, nas tentativas de
“alçamento” a um outro domínio discursivo e em diferentes teorias, ora associadas a práticas
vivenciadas por ele, professor em formação inicial, ora associadas a práticas por
ele projetadas para o futuro, como professor que projeta ser.
Para finalizar, destaco que o uso do Paradigma Indiciário, associado à noção de
excedente de visão, parece ser produtivo para investigação do modo de funcionamento
discursivo em pesquisas da área de Letras.
Metodologicamente, a instância do olhar do pesquisador para o problema de
pesquisa envolve o problema de pesquisa e a hipótese inicial após exaustivas leituras
do material. A instância do olhar do pesquisador na identificação, seleção e análise de
pistas se volta a como olhar, na identificação e na seleção de indícios para testagem de
hipóteses pela validação externa (confronto com diferentes fontes). A instância do olhar do
pesquisador no processo de teorização, por sua vez, abrange os resultados e as conclusões
a que chegou o pesquisador.
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Nesta pesquisa, essa associação se traduziu no percurso teórico-metodológico: um
modo de olhar do professor no processo de ensino de escrita, partindo do princípio da
dialogia e um modo de olhar do pesquisador no processo de análise e do professor no
processo de ensino.
Pensando na necessária relação entre teoria e prática e na formação de professores
reflexivos, o Paradigma Indiciário e a noção de excedente de visão constituem-se, a meu ver,
um percurso teórico-metodológico a ser pensando (também) em práticas docentes para o
ensino de escrita.
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Resumo:
Constituem um propósito do ensino superior as reflexões e os diálogos entre a teoria e a prática,
e ainda mais em se tratando da formação de professores para atuarem no âmbito da educação
básica pública brasileira. Neste trabalho, procuramos refletir sobre ações de dois Subprojetos
de Residência Pedagógica envolvendo práticas contextualizadas no processo educativo formal,
considerando que atividades formativas se constituem (também) em campo do conhecimento.
Com o advento da pandemia por causa do novo coronavírus (Covid-19) e com consequente
isolamento social, as instituições de ensino tiveram que se adaptar e procurar formas
alternativas e inovadoras de ensino-aprendizagem por meio do ensino remoto mediado por
tecnologias. Buscando contribuir para uma maior reflexão acerca do tema, analisamos
atividades realizadas e resultados parciais de dois subprojetos em andamento no Curso de
Letras, Língua Portuguesa e Espanhola, da Universidade Federal de Alfenas-MG, no atual
Programa de Residência Pedagógica (MEC/Capes, 2020/2021), procurando responder em que
medida essas ações dialogam com a Res. CNE/CP nº 02/2019 que definiu diretrizes para cursos
de formação de professores.
Palavras-chave: Formação docente. Ensino remoto. Tecnologias. Resolução.

1 Introdução
O desafio imposto a educadores com a pandemia e o consequente isolamento social
tornou mais evidentes as desigualdades sociais e a (quase) inexistente inclusão digital de
educadores e educandos. Ainda assim, as instituições de ensino básico e superior têm envidado
esforços no sentido de minimizar os efeitos dessa nova configuração educacional para a

educação pública.
A submissão de projetos institucionais no Edital Capes nº 01/2020 para implantação e
execução do Programa de Residência Pedagógica teve como principal objetivo a formação de
professores – inicial e em serviço – na rede pública brasileira e, paralelamente, a melhoria da
educação básica pública, uma vez que o Programa adentra os espaços escolares e promove o
diálogo entre escola, universidade, alunos, professores e gestores da educação básica e
professores formadores de professores. Segundo Pimenta e Lima (2017, p. 54), os estudos
realizados sobre a formação docente nos cursos de Licenciatura “mostram a legitimidade que
estes exercem não apenas no diploma que conferem, como também pelas atividades e pelos
conhecimentos que proporcionam.”. Desse modo, a construção/a socialização do conhecimento
e de saberes se dá pela troca numa relação mais horizontal do que vertical, na medida em que
diferentes participantes do Programa trabalham buscando o diálogo, formas alternativas e
inovadoras de ensino-aprendizagem.
Nesse contexto, defendemos que o Programa de Residência Pedagógica tem se
configurado como uma importante política pública para a formação de professores e de alunos
da rede pública, uma vez que busca alternativas para a melhoria do ensino e para a formação de
cidadãos emancipados no sentido freireano (ARROYO, 2012). Nesta segunda edição do
Residência, o projeto institucional da Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG) propôs a
ênfase em ações com foco na formação do futuro docente, diretamente em espaço escolar,
articulando e fomentando a relação entre teoria e prática como forma de intervenção na
realidade escolar. Em vista desse propósito, orientam este trabalho a seguinte pergunta de
pesquisa: como os subprojetos de Língua Portuguesa (Área Prioritária) e Espanhola (Área
Geral) estão usando as tecnologias em práticas alternativas para o ensino-aprendizagem de
professores em formação, no contexto do ensino remoto, aqui compreendido como espaço
privilegiado para ações e intervenções e como lócus de atuação profissional?
Neste trabalho, apresentamos quatro ações realizadas nesses subprojetos e procuramos
refletir sobre a relação entre teoria e prática em processos de ensino-aprendizagem mediados
por tecnologias, fazendo a inter-relação com competências e habilidades indicadas na Res.
CNE/CP nº 02/2019.

2 Metodologia
Considerando as configurações de projetos de ensino, nem sempre atrelados
especificamente à dimensão pesquisa, por meio de uma pesquisa explanatória, procuramos

analisar, qualitativamente, os dados coletados nos relatórios dos subprojetos de Língua
Portuguesa e Espanhola acerca de ações realizadas no segundo semestre de 2020 e no período
de janeiro a abril de 2021, no contexto do ensino remoto. Inicialmente, fizemos a leitura da
descrição e dos resultados das ações executadas e, posteriormente, procedemos à seleção das
mais relevantes, tendo como critério para a inclusão no corpus o maior engajamento dos
participantes nas atividades.
É relevante destacar que, considerando o ensino remoto mediado por tecnologias,
levaram-se em conta as propostas metodológicas da Base Nacional Comum Curricular
(doravante BNCC), visando a uma articulação e otimização de ações curriculares integradas
com a área de Linguagens e suas Tecnologias, principalmente em relação ao desenvolvimento
da competência 5, entre as Competências Gerais da Educação Básica que o documento referido
discrimina (BRASIL, 2018, p. 9), enfatizando

compreender, utilizar 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.

Desse modo, ao pensar no ensino remoto ou virtual que foi adotado de maneira
circunstancial provocado pela pandemia, é preciso, também, pensar numa proposta
metodológica dinâmica e coerente que ofereça possibilidades e condições para utilizar as
tecnologias de forma que possam provocar uma sinergia cooperativa e que, ao levar em conta
as áreas do conhecimento envolvidas, tenham a capacidade para criar, simultaneamente,
condições

educativas

favoráveis

e inovadoras

para aplicação dos

conceitos

de

interdisciplinaridade e transdisciplinariedade, tão importantes na flexibilização dos conteúdos
e das grades curriculares de ensino-aprendizagem na formação dos professores na atualidade.
3 Resultados e Discussão
Uma das premissas do Residência parte do estudo e da análise da BNCC objetivando a
apropriação das diretrizes desses documentos de forma crítica e a reflexão acerca das diferentes
realidades educacionais no país. Como ações para o alcance desse objetivo, foram realizados
encontros com os participantes para análise do documento, além de roteiros para o estudo do
tema em fontes alternativas confiáveis, tais como lives realizadas por editoras da área de
educação ou por instituições de ensino, entrevistas gravadas ou escritas com pesquisadores
sobre o tema disponíveis na web e reportagens em revistas educacionais. Além disso, foram

estudados os Planos de Estudos Tutorados – 2020 da SEE/MG,1 uma vez que as escolas
participantes do programa foram orientadas a trabalhar com esse material.
Especificamente no subprojeto Língua Portuguesa, os residentes, em parceria com os
preceptores, produziram o gênero do discurso pôster digital com dicas para os professores de
Língua Portuguesa. Apresentamos, a seguir, a orientação didática para a realização da atividade.
Atividade – BNCC: dicas para o professor de Língua Portuguesa
Cada grupo deverá elaborar um texto orientador (pôster digital) de até 20 linhas a partir da leitura realizada
anteriormente da BNCC, dos Planos de Estudos Tutorados disponibilizados pela Secretaria Estadual de
Educação de Minas Gerais para as escolas públicas, dos vídeos a que assistimos e das discussões e leituras
realizadas em cada grupo.
O texto a ser elaborado deve ser sob a forma de conselhos ao/dicas para o professor. O tipo textual
predominante será o injuntivo. Na dica, deverá ter a injunção constituída do "comando" com uma sugestão
didática (a recomendação de trabalho com um mais gênero textual e uso de uma ferramenta digital ou
dinâmica (trabalho em grupo, em duplas...).
Ex.:
Professor,
1) Estimule o trabalho coletivo entre os alunos com a produção de gêneros textuais como "documentário"
e com o uso da ferramenta google docs.
2) Faça a leitura...
Veja a discriminação do primeiro item para que elaborem o texto orientador (BNCC: dicas para
professores de Língua Portuguesa)
Estimule o trabalho coletivo entre os alunos (injunção) com a produção de gêneros textuais como
"documentário" (gênero textual a ser trabalhado) e com o uso da ferramenta google docs. (ferramenta
digital). (Grifos no original)

Procurando associar teoria e prática, foram mobilizados os seguintes conteúdos: gêneros
do discurso, tipologia textual (injunção), uso do verbo no modo imperativo. Na elaboração, os
participantes também foram orientados a buscar um conteúdo da BNCC e apresentar,
paralelamente, uma ideia para desenvolver o conteúdo com o uso de uma ferramenta digital
gratuita em função do ensino remoto.
Interessante observar o posicionamento crítico acerca da BNCC nas dicas a seguir, em
especial, quando reforça o papel do professor (e suas histórias de letramentos) na formação de
pessoas:
•

•
•

1

Cuidado para que a sua experiência e sua vivência não sejam apagadas. A Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) é uma diretriz para a elaboração do currículo. Ela não é o currículo. Estabeleça
uma rede de apoio em sua escola, com reuniões para discussão sobre os temas relacionados à
docência (Grupo 01)
Lembre-se que a BNCC não é um currículo. (Grupo 02).
A BNCC trabalha com a progressão dos conteúdos. Então, é necessário perceber os objetivos de
cada etapa de ensino para relacioná-los aos conteúdos.
(Fragmentos do pôster digital elaborado pelos grupos)

Consultar: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets. Acesso em: 08 maio de 2021.

Compreendemos, a partir dessas dicas, a importância do diálogo entre universidade e
escola, uma vez que incentiva o posicionamento crítico-reflexivo acerca de processos
educacionais impostos aos educadores sem a devida participação desses. Em termos de
conhecimentos escolares, na área de Letras, a atividade possibilitou mobilizar conteúdos
escolares e a prática de escrita observando o uso da linguagem e a função social do gênero do
discurso produzido, no caso, o pôster digital, uma vez que

ensinar linguagem é ensinar a pensar sobre a linguagem, nos recursos disponibilizados
para o usuário da língua, nas possibilidades de uso dessa língua conforme a situação
comunicativa, o interlocutor, o propósito comunicativo do produtor do texto, dentre
outros aspectos. (ALVES; BORGES, 2018, p. 14)

Especificamente em relação à Res. CNE/CP nº 02/2019, compreendemos que a
atividade possibilitou desenvolver as seguintes habilidades:

- Demonstrar conhecimento e compreensão dos conceitos, princípios e estruturas da
área da docência, do conteúdo, da etapa, do componente e da área do conhecimento
na qual está sendo habilitado a ensinar;
- Demonstrar conhecimento sobre os processos pelos quais as pessoas aprendem,
devendo adotar as estratégias e os recursos pedagógicos alicerçados nas ciências da
educação que favoreçam o desenvolvimento dos saberes e eliminem as barreiras de
acesso ao currículo. (BRASIL, 2019)

Já no subprojeto de Língua Espanhola, seguindo de forma similar o desenho ou esquema
geral adotado pelo subprojeto de Língua Portuguesa, mas diferentemente concebido em função
das especificidades próprias de área, foram escolhidas duas ações para apresentar neste trabalho
que têm também como base a BNCC.
No caso do ensino-aprendizagem de línguas, neste caso do espanhol, as ações dos
participantes do RP foram voltadas, fundamentalmente, para o desenvolvimento da
comunicação, da interação e da compreensão oral; assim como da compreensão, da
interpretação de leitura e de diversas práticas e usos do texto escrito em Língua Espanhola; para
a diversidade de gêneros textuais, literários, digitais e para a utilização das novas tecnologias e
redes sociais. Das duas ações que vamos discriminar, uma foi permeada pelo conceito da cultura
hispânica, e a outra, ainda em processo de desenvolvimento, pela elaboração de material
didático voltado ao ensino ou à educação literária de língua estrangeira.
O ensino intercultural tem como objetivo abordar temas ou assuntos culturais que
incentivem os alunos a conhecerem diversas culturas, tendo como foco ampliar sua bagagem
cultural e aperfeiçoar seus conhecimentos e sua visão de mundo. Segundo Sánchez (2009, p.

308), a cultura se compreende como "o conjunto de conhecimentos, crenças, atitudes e
expressões da atividade ou tarefa de uma determinada sociedade ou grupo social" que, no caso
da cultura hispânica, sua relevância está no fato de que ela possui uma diversidade e riqueza de
valores acompanhada por um protagonismo de alcance universal, cujos aspectos culturais
permitem o desenvolvimento de conteúdos significativos de comunicação intercultural que
podem ser formatados em várias linguagens.
Nesse contexto, em outubro de 2020, surgiu a participação e o envolvimento do
Subprojeto no evento institucional “Mês da Consciência Negra”, cujo lema foi “Queremos
respirar! Confluências negras por direitos no Brasil e no Mundo”, organizado de forma virtual
pelo Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) UNIFAL/MG. O Subprojeto
organizou uma Mostra de Curtas-Metragens que foram exibidos pela plataforma Google Meet.
Entre eles, teve destaque Me Gritaron Negra (Gritaram-me Negra), de Victoria Santa Cruz, um
poema musicado em espanhol na forma de jogral performático que se encontra disponível pelo
YouTube (3:20 min, 2013, Legendado).2
Victoria Santa Cruz é uma autora afro-peruana que nasceu em Lima (1922), em uma
família que, por gerações, vem redefinindo a vertente negra na cultura peruana por meio de
poesia, pintura, composição e interpretação musical, dramaturgia e dança. Seu poema Me
Gritaron Negra é uma bandeira na luta contra o racismo. Ele relata aquilo que todo negro já
viveu e o faz interiorizar uma autoimagem que nega sua autoestima, mas, num crescente, a
palavra “negra”, que começa como insulto, transforma-se em afirmação valorosa da identidade
e da humanidade negra. Sem dúvida, as discussões foram muito enriquecedoras pelo tema
proposto e estimularam que um dos residentes bolsistas, que integra um grupo de teatro regional
no Sul de Minas Gerais, pudesse incluir o poema de Victoria Santa Cruz de forma adaptada
para a realização de um projeto incentivado pela Lei Aldir Blanc. Assim, produziram, por meio
de uma roda de conversa, um levantamento de informações e roteiro para performance teatral.
A discussão centrou-se no papel da pessoa negra nas artes cênicas e o texto foi encaixado para
finalizar a primeira parte.3
A outra ação se deu por meio da elaboração de material didático voltado para o ensino
da literatura e a educação literária em língua estrangeira (LE). Aqui foram e estão sendo
desenvolvidas ações de caráter didático-pedagógico que visam pesquisar, analisar, selecionar e

2

Disponível em: https://www.geledes.org.br/me-gritaron-negra-a-poeta-victoria-santa-cruz/. Acesso em: 07 maio
de 2021.
3
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Yi5c8NFWPps&t=4s. Acesso em: 07 maio de 2021.

elaborar material didático para o ensino da literatura hispânica num contexto luso-brasileiro.
Pode-se entender o material didático como uma das ferramentas importantes de trabalho do
professor, assim como afirmam Barros e Costa (2010, p. 88) quando enfatizam “qualquer
instrumento ou recurso (impresso, sonoro, visual etc.) que possa ser utilizado como meio para
ensinar, aprender, praticar ou aprofundar algum conteúdo”. Nessa definição, enquadram-se, não
só os manuais, apostilas, folhas de exercícios, testes, provas, mas também livros em geral,
dicionários, áudios, vídeos, jornais, revistas, textos diversos, músicas, jogos, dentre outros.
Cada um desses instrumentos tem suas especificidades e cabe destacar que materiais, tais como
vídeos, histórias em quadrinhos, músicas etc., só se caracterizam efetivamente como didáticos
quando são usados com alguma finalidade pedagógica determinada pelo professor, o qual, na
maior parte das vezes, prepara uma atividade para explorá-los.
Foi nesse contexto de abordagem da literatura e da educação literária que surgiu Pedro
Urdemales ou Pedro Malasartes como objeto de estudo, ensino e investigação literária. Pedro
Urdemales é uma personagem que surge na Península Ibérica, Espanha, e depois chega a
Portugal. No século 15, ele aparece como um personagem popular, travesso e enganador e, em
outros cenários, às vezes, é representado como um homem do campo. Sua presença na América
Latina se dá com a colonização espanhola e portuguesa, o que permite que suas histórias sejam
contadas e retrabalhadas em diversos países, como México, Argentina, Chile, Brasil e outros.
Desse modo, surge o interesse em desenvolver com os participantes do subprojeto Língua
Espanhola a proposta, ainda em andamento, que visa divulgar as estratégias e o resultados do
desenvolvimento de um guia de estudos sobre Pedro Urdemales em Língua Espanhola, com a
seleção de alguns contos e o desenvolvimento de atividades didáticas.
As atividades do subprojeto Língua Espanhola estão diretamente relacionadas com as
seguintes competências gerais indicadas na Res. CNE/CP nº 02/2019 com orientações para a
elaboração de Projetos Pedagógicos de cursos de Licenciaturas e Pedagogia:

- Valorizar e incentivar as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais
quanto mundiais, e a participação em práticas diversificadas da produção artísticocultural para que o estudante possa ampliar seu repertório cultural.
- Utilizar diferentes linguagens – verbal, corporal, visual, sonora e digital – para se
expressar e fazer com que o estudante amplie seu modelo de expressão ao partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo
sentidos que levem ao entendimento mútuo.
- Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas docentes, como
recurso pedagógico e como ferramenta de formação, para comunicar, acessar e
dissemina informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e potencializar
as aprendizagens. (BRASIL, 2019)

Conhecer a cultura de uma língua estrangeira e se aproximar dela representa um passo
importante no conhecimento de uma língua, considerando que, no seu aprendizado, precisamos
pensar, também, na cultura e nas interações que estão por trás dela. Introduzir a cultura
hispânica de uma forma atrativa e de modo que o estudante tome conhecimento de como são as
representações da cultura dos falantes nativos de espanhol possibilita que eles possam ter uma
percepção diferente em relação à Língua Espanhola e de praticar, também, o respeito e a
empatia por outras culturas que, muitas vezes, podem ser muito diferentes da sua.
Abordar a cultura como componente curricular de ensino visa promover a convivência
entre pessoas de diferentes culturas e religiões por meio de uma visão centrada na pessoa como
protagonista e titular de direitos. A abordagem intercultural está orientada para o
reconhecimento da coexistência de diversidades culturais nas sociedades atuais, com base no
respeito às suas diferentes visões de mundo, aos direitos humanos e aos direitos como povos.
Já a inserção da literatura nas aulas de língua estrangeira se torna algo imprescindível,
assim como o sustenta Antônio Cândido (2011, p. 177) quando afirma que a literatura parece
corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita, e cuja satisfação constitui
um direito. Em vista disso, a literatura se pode considerar, seja ela oral e/ou escrita, uma
linguagem significativa importante que, ao ser introduzida como “direito” no espaço da escola
ou da sala de aula como uma forma de expressão artística, abre inúmeros percursos e/ou espaços
exploratórios, transformando-se em um valioso patrimônio ou bem cultural como arte narrativa
por meio da palavra.
O texto literário não apenas possui a capacidade de transmitir de informações, mas
propicia condições para o desenvolvimento de potencialidades de criar em cada ser aquilo que
os sentidos o levam a interpretar, atendendo às novas necessidades de aprendizagem que têm
como objetivo principal a melhoria da qualidade de ensino e o atendimento da demanda de
formação de professores – inicial e continuada.
Em relação ao ensino remoto, ambos os grupos sentiram ser necessário o estudo e a
pesquisa sobre o ensino híbrido, uma modalidade em discussão para implantação em escolas
públicas.
No subprojeto de Língua Portuguesa, foram produzidos vídeos instrucionais sobre a
BNCC e incentivada a reflexão sobre possíveis dificuldades na sua implantação na rede pública.
Transcrevemos, a seguir, as orientações dadas para a realização da atividade.

Atividade - Pesquisa, leitura e produção de vídeo sobre "Ensino híbrido/modelos acadêmicos"

- Cada grupo terá dois quartetos. Cada quarteto deverá:
- pesquisar e ler sobre o tema (Ensino híbrido/modelos acadêmicos);
- produzir um vídeo de 5 a 10 minutos sobre o tema abordando, obrigatoriamente:
- definição;
- exemplos;
- vantagens e desvantagens, problemas e facilidades no contexto da escola pública e
- dicas para o professor se preparar para e atuar nos novos modelos.
- o vídeo poderá feito no Power point;
- todos os materiais consultados (artigos, reportagens e links) deverão ser postados no fórum criado para
esse fim.

A produção dos vídeos levou em consideração a necessidade de formar (também)
professores para o uso de tecnologias em práticas de letramentos. Nesse sentido, o professor
assume o papel de produtor de conteúdos educacionais, fazendo as adaptações necessárias à sua
realidade, uma vez que “o uso de meios audiovisuais desencadeará possibilidades de configurar
ou desenhar uma aula interativa [...] [e dando] o devido valor às potencialidades da
compreensão audiovisual” (LEÓN, 2015, p. 166).
Os gestos de docência (BORGES, 2017) aí implicados coadunam-se com a competência
e a habilidade transcritas a seguir da Res. CNE/CP nº 02/2019:

- Pesquisar, investigar, refletir, realizar a análise crítica, usar a criatividade e buscar
soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas
desafiadoras, coerentes e significativas.
- Conhecer o desenvolvimento tecnológico mundial, conectando-o aos objetos de
conhecimento, além de fazer uso crítico de recursos e informações. (BRASIL, 2019)

Esses gestos também nos levam a concordar com Tanzi Neto que afirma ser necessário
“repensar o currículo escolar para a educação do século XXI, um currículo voltado para as
novas práticas de letramentos que estão interconectadas à sociedade contemporânea. (2013, p.
16)
Como resultados principais apontamos: a formação docente deve se pautar pelo diálogo
entre teoria e prática; a inter-relação entre conteúdos escolares, teoria e objetos de aprendizagem
com o uso de tecnologias deve ser considerada no ensino remoto e presencial e os processos de
formação docente no interior do Programa de Residência Pedagógica contribuem não apenas
para a formação de residentes, mas também para a formação de professores em serviço e alunos
da rede pública, podendo, ainda, influir diretamente nos cursos de formação docente inicial.
Para finalizar a seção e considerando o ensino mediado por tecnologias, no contexto do
ensino remoto, destacamos a reflexão a seguir que dialoga com nossos resultados:
Com o advento da Internet e das tecnologias digitais, emerge-se um novo paradigma
social, que oferece múltiplas possibilidades de aprendizagem. O espaço físico da

escola, tão proeminente em outras décadas, deixa de ser o local exclusivo de
construção do conhecimento e de preparação para a vida ativa. (de PAULA, 2020, p.
01)

4 Considerações Finais
Os resultados evidenciados pelas ações relatadas mostraram-se bastante satisfatórios no
que se refere à familiarização e à aceitação com o ambiente de ensino remoto. Ao apresentar de
forma sucinta algumas das ações dos subprojetos de Língua Portuguesa e Espanhola, acreditamos que o
Programa tem contribuído, de forma significativa e qualitativa, para a formação de professores de
língua materna e estrangeira como profissionais em formação contínua. Utilizando como

parâmetros norteadores, além da mobilização de conhecimentos linguísticos e de competências
e de habilidades específicas da área, o desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores, o
Programa possibilita a formação de um profissional crítico de sua prática, capacitado e
orientado para atender às (novas) demandas educativas de crianças e jovens adolescentes,
sabendo lidar com as dificuldades encontradas e, ao mesmo tempo, sendo capaz de administrar
os interesses linguísticos, socioculturais e literários oriundos de tais práticas e do cotidiano do
trabalho escolar, hoje de forma remota, virtual e/ou híbrida, e dos seus vários contextos e espaços
escolares. Ressalte-se, ainda, considerando os desafios da comunidade escolar e da sociedade
contemporânea, que o Programa contribui para o desenvolvimento de competências e
habilidades relacionadas ao trabalho em equipe, em diálogo com o que preconiza a Res.
CNE/CP nº 02/2019.
Com a utilização da Internet, ferramentas, recursos e plataformas digitais, fica cada mais
evidente que sua incorporação definitiva nos processos de comunicação se constituiu em
modernos espaços de interação virtual que, ao serem aplicados nos diversos campos das
atividades humanas, possuem a capacidade de provocar mudanças significativas na maneira de
ensinar, aprender e interagir com o conhecimento. Segundo Kenski (2012, p. 26), o ambiente
educacional virtual não suprime o espaço educacional presencial; ao contrário, ele o amplia,
criando novas possibilidades de comunicação e agregação e também novas oportunidades para
o avanço na ação e na formação do cidadão.
O Programa de Residência Pedagógica, na Unifal-MG, vem demonstrando que é
possível aos discentes (bolsistas e voluntários), aos professores preceptores e aos coordenadores
dos subprojetos em análise – professores formadores de professores – construir alternativas
visando à participação de todos no processo de ensino-aprendizagem por meio de ações
curriculares integradas com a área de Linguagens e suas Tecnologias.
Desse modo, com este trabalho acerca de ações dos subprojetos de Língua Portuguesa

e Espanhola, espera-se contribuir para a formação de professores de língua materna e
estrangeira em processo de formação contínua.
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Resumo:
Este relato tem como objetivos refletir, a partir de depoimentos de participantes do Programa
de Residência Pedagógica, sobre o ensino remoto do componente curricular Língua
Portuguesa em uma escola pública mineira de Ensino Fundamental - anos finais - e Ensino
Médio, de março a maio de 2021.

Palavras-chave: Formação docente. Ensino e tecnologias. Escola pública.

1 Introdução
Na mídia ou em rodas de conversas entre professores, pais/responsáveis e alunos, a
discussão acerca da suspensão de aulas presenciais e a oferta de aulas no chamado ensino
remoto certamente revelam anseios, sucessos e dificuldades deste momento no cenário
educacional por causa da pandemia. Secretarias de Educação, gestores e professores têm
procurado alternativas para tentar minimizar problemas. Contudo, mesmo com envidando
tantos esforços um dos principais problemas no ensino remoto está justamente na falta de
inclusão digital. Nem toda família possui internet e equipamentos em número suficiente para
que os filhos, num mesmo dia e horário, possam participar das aulas por meio da Plataforma
meet – do Google, ferramenta amplamente utilizada como meio para a oferta de aulas online
e de forma síncrona.
Neste relato, buscamos analisar alguns depoimentos de participantes do Programa de
1

Residência Pedagógica – Língua Portuguesa de uma universidade pública acerca de suas
percepções e reflexões sobre o ensino remoto.

2 Metodologia
Para a análise dos depoimentos de residentes e de uma preceptora, optamos por uma
abordagem qualitativa e o método de pesquisa documental (SEVERINO, 2007). Os
depoimentos foram escritos em um documento no Google drive e os participantes do
programa foram convidados a escrever acerca de suas impressões sobre o ensino remoto.
Não houve perguntas orientadoras para a escrita dos depoimentos. Desse modo, os
participantes puderam descrever situações, fazer reflexões e contar histórias. Optou-se por
não realizar nenhuma identificação dos seis depoentes para preservar a identidade de todos.
Na análise, os trechos dos depoimentos serão indicados apenas entre aspas seguidos de uma
numeração (P1, P2...). Todos os participantes estiveram virtualmente presentes nas aulas
síncronas realizadas pelo meet, ora atuando como observadores, ora como professoresresidentes. No caso da preceptora, ora como regente, ora como supervisora dos professoresresidentes.

3 Resultados e Discussão
Nos processos de formação docente inicial, nem sempre há espaço para discussão
dos sucessos e insucessos quando os professores em formação – residentes ou estagiários –
adentram o espaço escolar e participam, direta ou indiretamente de práticas de ensino. No
caso em análise – aulas no ensino remoto com o uso do meet, reflexões importantes são
destacadas pelos participantes do programa.
Uma das dificuldades apontadas se relaciona ao distanciamento do aluno no ensino
remoto versus no ensino presencial. Esse distanciamento é evidenciado de diferentes formas.
É nítida a preocupação dos participantes e da professora e preceptora quanto à baixa
participação dos alunos na aula remota. Vejamos alguns fragmentos.
P1 – “ela já havia me alertado sobre a baixa frequência dos meninos (as), bem
como, a inibição e a falta de interação nas aulas”, “Na primeira aula, causou-me
estranhamento a quantidade (pouca) de alunos e a falta de interação, cheguei a
me questionar se eles estavam aprendendo ou se eu estava sendo esclarecedora”,
“Infelizmente eles não quiseram ligar a câmera e nem abrir o microfone, embora
houvesse incentivo”

2

P3 - O problema que encontrei foi justamente as dificuldades causadas pela
distância, que se torna um obstáculo para se formar uma conexão entre professor
e aluno; seja pela internet falhando quanto pela dificuldade que enfrentamos de
lidar justamente com o isolamento.

Observa-se que ambos os participantes manifestam preocupação com o aprendizado
dos alunos. Nota-se ainda que não é possível saber se os alunos estão gostando ou não da
aula, se estão compreendendo o conteúdo ou não. A falta de interação, seja pela abertura da
câmera ou do microfone, seja pelas poucas mensagens enviadas no chat, no contexto do
ensino remoto inviabiliza uma ação do professor para garantir a atenção dos alunos e para
promover uma aprendizagem significativa. Isso decorre, não necessariamente, por causa do
silêncio dos alunos, mas porque questões técnicas ou pessoais podem estar provocando
alguma espécie de ruído durante a aula, informação que, contudo, não está disponível para
o professor.
Nesse sentido, ainda que autores defendam o ensino com tecnologias
(COSCARELLI; RIBEIRO, 2005; KENSKI, 2012) e metodologias ativas (BACICH, L.,
TANZI NETO, A., TREVISANI, 2015; CAMARGO; DAROS, 2018), no contexto da escola
pública, sem a devida inclusão digital, isso se torna bastante problemático.
Buscando uma maior interação com os alunos, três residentes propuseram práticas
de ensino na área de Literatura. P3 trabalho com o gênero conto. Foi escolhido o autor Lima
Barreto, um dos maiores escritores pré-modernistas. O trabalho com o conto “Nova
Califórnia” objetivou, segundo P3, “fazer com que tivessem mais oportunidades de reflexão
e exposição do entendimento a partir da simples leitura conjunta e compartilhada”. P3
analisa que “o resultado foi uma aula mais leve e conversativa.”
P4 e P5 optaram por trabalhar o conteúdo Elementos da narrativa. O gênero textual
escolhido foi a crônica Vista Cansada, de Otto Lara Resende. Foi feita a leitura com os
alunos e uma reflexão sobre a história.
Com P3, houve uma maior participação, possivelmente porque se deu maior atenção
à prática de leitura. Com P4 e P5, a interação com os alunos foi menor. P4 relata que “Foi
muito difícil conseguir extrair algo dos alunos para reflexão, mas tivemos pequenos
comentários.”
P2 aponta que um dos grandes problemas da escola é justamente por a “maioria é de
zona rural e não tem acesso à internet.”. Apesar desse problema, é nítido o esforço de P2
para que os participem das aulas, para que interajam e demonstrem se estão ou não
3

aprendendo. Um aspecto importante apontado por P2 é a existência de turmas mais
participativas quando diz que “É a turma mais participativa da escola, geralmente, são mais
as meninas que entram no meet, são comunicativas, respondem aos questionamentos feitos
pelo residente e interagem bem”.
Esses breves depoimentos evidenciam que, na prática, há uma realidade posta com o
ensino remoto: a desigualdade social e a falta de inclusão digital são aspectos que interferem
muito fortemente na dinâmica de aulas ofertadas no ensino remoto. Ainda que sejam
defendidas as metodologias ativas no ensino, há de se refletir de que forma essas
metodologias poderiam ser utilizadas com alunos sem acesso à internet ou a equipamentos
eletrônicos e a alunos residentes na zona rural.

4 Considerações Finais
O ensino remoto foi implantado de forma compulsório nas escolas públicas. O Poder
Público não conseguiu prover meios para que alunos sem acesso à internet ou a
equipamentos pudessem participar de aulas síncronas pelo meet durante o isolamento social.
A transposição da aula presencial para o online/o remoto trouxe reflexões importantes acerca
do papel do papel, da escola e dos responsáveis.
A utilização da plataforma meet constitui-se uma alternativa para a realização de
aulas de forma remota. Na medida do possível, percebe-se um esforço dos participantes do
programa e, por extensão e analogia, de professores da rede pública em promover uma maior
participação dos alunos. Uma das questões não apontadas nos depoimentos e que talvez
deveria ter sido repensada pelo Poder Público se relaciona ao currículo. Se pensarmos o
currículo apenas como conteúdos a serem ensinados e definidos em planos anuais a serem
cumpridos, podemos afirmar que o ensino remoto oferecer mais chances de insucesso do
que de sucesso. Se pensarmos que currículo tem a haver com as experiências de
aprendizagens dos alunos e, portanto, não é o conteúdo que importa, mas o modo como o
aluno aprende algo, o ensino remoto pode ser uma alternativa interessante durante o
isolamento social.
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O artigo tem como objetivo geral compreender sob a ótica dos docentes a interação do
Movimento Popular Planta e Vida de Rio Verde - MOPORV com a educação formal. O
caráter educativo dos movimentos sociais apresenta-se como forma de aprendizagem aos
participantes das mobilizações, das organizações e dos movimentos em geral, como efeito
pedagógico multiplicador que espalha ações coletivas por todo o país, colocando demandas
especificas dentro e fora da instituição escolar, o que implica dizer que os movimentos
sociais têm caráter educativo, percebido pelos sujeitos neles envolvidos e pela sociedade
como um todo. A metodologia adotada na presente pesquisa é de abordagem qualitativa e
natureza descritivo-exploratória; os participantes da pesquisa foram selecionados de forma
intencional e para a coleta de dados utilizou-se de análise documental e entrevistas e
participaram da pesquisa cinco docentes de escolas públicas e privadas. A pesquisa foi
submetida e aprovada pelo comitê de ética em pesquisa. Os resultados foram organizados
com base em três núcleos de sentido: “Não é o MOPORV como movimento social, é o
MOPORV como comercializador de remédios naturais”; “O papel do MOPORV no
processo ensino-aprendizagem”; “Os movimentos sociais nas práticas educativas conflitos e desafios”. A concepção do MOPORV oscila entre um local com plantas
medicinais e remédios naturais e um local de comércio de remédios; as práticas
pedagógicas desenvolvidas referem-se aos aspectos biológicos, especialmente às plantas,
ratificando os conteúdos em estudo; não foi relatado abordagens críticas ou de caráter
sócio-política. Nota-se que desde sua criação o MOPORV, sofre modificações em sua
organização de trabalho, e embora atue fortemente com bases comerciais mantém em sua
essência o caráter educativo. Um grande desafio para o professor associado ao tema
movimentos sociais é o de proporcionar aos alunos condições de desenvolver uma postura
crítica em relação a nossa sociedade, a solidariedade entre as pessoas, povos e nações,
perpassando pelas relações sociais; posicionando-se criticamente em relação ao que é
midiaticamente vinculado em relação aos movimentos sociais. Concluímos que os
movimentos sociais possibilitam uma educação que prepara os indivíduos para serem
cidadãos do e no mundo, com uma proposta educativa de ações que se dão para além das
práticas formais próprias das instituições escolares. Os conteúdos e as questões
relacionados aos movimentos sociais podem ser integrados ao currículo através da
transversalidade, uma vez que podem ser tratados nas diversas áreas do conhecimento, de
modo a impregnar toda prática educativa

Palavras-chave: Movimentos Sociais e Populares; Educação não formal; Práticas
Educativas.
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Resumo:
A presente pesquisa: O registro do trabalho pedagógico: o que dizem as professoras? Tem
por objetivo responder e compreender a problemática e relevância que os professores da
Educação Infantil dão para o registro no desenvolvimento da sua ação docente. Estudo de
orientação dialética se justifica para que compreendamos os sujeitos no processo de inserção
na história, sociedade e cultura. Para a pesquisa recorremos à investigação qualitativa com
características do estudo de caso que lida com universo de pesquisa específico. Como
procedimento metodológico foi realizado análise documental e instrumento da pesquisa:
questionários. Consideramos o registro na organização do trabalho pedagógico um
instrumento importante para a reelaboração constante do fazer pedagógico por
compreendermos que o registro deve ser assumido pelos profissionais enquanto instrumento
formativo, reflexivo e avaliativo da prática docente representando os significados que os
sujeitos dão ao registro e à sua prática docente. Ao analisarmos os instrumentos da pesquisa
observamos que os sujeitos dominam no campo do discurso a função do registro e destas
análises consideramos o lugar dado ao registro pelas participantes da pesquisa.
Palavras-chave: Educação Infantil. Registro. Concepções e Prática Docente.
1 Introdução
A prática de registro do trabalho docente dos professores que atuam nos Centros
Municipais de Educação Infantil do Município de Goiânia implicou em questionamentos que
necessitaram ser discutidos no que se refere à relevância que este instrumento tem no
desenvolvimento do trabalho pedagógico dos professores.
Compreender o registro como construção da história de um grupo, percebê-lo como
elemento formativo das práticas contribui para a “[...] historicidade do processo de construção
dos conhecimentos, porque ilumina a história vivida e auxilia a criação do novo a partir do
velho” (WARSCHAUER, 1993, p. 63).
Acreditamos que a ação de registrar o trabalho cotidiano refletindo a prática docente é
um ato de coragem, em que os professores reveem conceitos e concepções, apresentam os
interesses do grupo de crianças ampliando as expectativas de aprendizagem e
desenvolvimento, possibilitando o processo crítico do trabalho na busca de novos saberes.
Nesta defesa pretendemos apresentar o registro enquanto prática do professor e sua
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importância ao possibilitar os sujeitos refletirem o trabalho docente compreendendo a
dinâmica da Educação Infantil, atendendo necessidades, especificidades e interesses das
crianças, ampliando-os e possibilitando construir conhecimentos, numa perspectiva dialética
que compreende a criança como sujeito histórico.
Nesta perspectiva foi necessário recorrer aos aportes teóricos acumulados
historicamente para compreender o assunto em pauta, conhecer o campo da pesquisa, as
concepções existentes entre o grupo participante da pesquisa, de forma que apreendêssemos a
realidade na busca da transformação social, não no sentido de superação, e sim da
compreensão que vai além do posto na sociedade em que os sujeitos não se reconhecem no
processo.
Diante disto, pretendemos apresentar nosso papel enquanto função social contribuindo
para a compreensão do campo da Educação Infantil e propiciando possíveis avanços. Desta
forma buscamos com a temática possibilitar a reflexão que a escrita deste documento
(registro) pode propiciar, ao dar visibilidade dos avanços e retrocessos que caracterizam o
espaço educativo, numa perspectiva dialética e dialógica de quem vivencia e evidencia suas
práticas socializando com os sujeitos os fazeres educativos.
Assim o problema apresentado de como os professores desenvolvem o exercício de
registrar seus respectivos processos de trabalho na Educação Infantil se constituiu em objeto
de interesse, em um recorte com professores que atuam com crianças de 06 meses a 1 ano e
11 meses, de instituições públicas do município de Goiânia.
O estudo colaborou com um sentimento de inquietude por evidenciarmos
informalmente que, mesmo estando num mesmo sistema de ensino municipal, as práticas de
registro não acontecem efetivamente em todas as instituições e quando acontecem mostram-se
como uma prática pouco valorizada. Percebemos a inquietação de uma prática que descreve a
ação docente sem apontar reflexões, além ser considerada uma prática solitária.
Questões iniciais como „quais observações sobre o trabalho desenvolvido e
participação das crianças?‟, „o planejado é relatado?‟, „se registra o que não havia planejado?‟
foram inquietações que deram suporte para o desenvolvimento desta pesquisa e do interesse
em responder o problema da pesquisa: Qual a relevância que os professores dos CMEI de
Goiânia que atuam com crianças de 6 meses a 1 ano e 11 meses dão para o registro do
trabalho pedagógico?
Diante da questão definimos como objetivos do trabalho: discutir o registro enquanto
instrumento do trabalho pedagógico; compreender o contexto da prática de registro nas
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instituições de educação infantil e refletir a relevância que os sujeitos dão ao registro da sua
ação docente compreendendo qual lugar o registro ocupa no trabalho pedagógico dos
professores da educação infantil e em específico no trabalho com crianças menores de 2 anos.
O alcance desta pesquisa está voltado, sobretudo para os profissionais que lidam com
o ensino de crianças pequenas. Neste sentido houve a expectativa de que a pesquisa aqui
tratada possibilitasse a reflexão por parte dos professores da Educação Infantil acerca da
importância do registro no trabalho docente. Almejamos que este estudo inspire outros
profissionais da educação a, quem sabe, desenvolver o tema e contribuir com a investigação
integrando assim nas discussões sobre as questões do registro do trabalho pedagógico.
Com isto podemos afirmar que o método dialético contribui para que se expliquemos o
sujeito como um ser histórico, social, produtor de cultura e de como as relações acontecem ou
são determinadas. A realidade é objetiva e não subjetiva e o papel do pesquisador de ir além
da primeira impressão.

2 Metodologia

A proposta deste estudo, professores atuantes nos Centros Municipais de Educação
Infantil (CMEI), objeto desta ação formativa, se propõe a defender o método da pesquisa
utilizado neste estudo tendo como objetivo geral compreender como se constituem as práticas
de registros dos professores das instituições públicas de Educação Infantil do município de
Goiânia. Com isto torna-se importante mencionar que a metodologia adotada nesta pesquisa
de abordagem qualitativa. Para Bogdan; Biklen (1994, p. 49), a “investigação qualitativa
exige que o mundo seja examinado com ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial
para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do
nosso objecto de estudo”, isto coaduna com a ideia de buscarmos ressaltar a importância da
especificidade do objeto de estudo.
Este trabalho também se configurou em um estudo de caso por lidar com um universo
de pesquisa específico, professores que atuam com crianças de 6 meses a 1 ano e 11 meses em
instituições públicas de Goiânia. Para justificar a escolha por esta metodologia buscamos em
Ludke; André (1986), para as autoras “o interesse, portanto, incide naquilo que ele tem de
único, de particular, mesmo que posteriormente venham a ficarem evidentes certas
semelhanças com outros casos ou situações” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 17).

A

especificidade é o que caracteriza a pesquisa que pode apontar outros resultados quando
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proposto por outros sujeitos.
Ainda de acordo com as autoras citadas acima uma característica do estudo de caso é
“quando o objeto ou situação estudados podem suscitar opiniões divergentes, o pesquisador
vai procurar trazer para o estudo essa divergência de opiniões, revelando ainda o seu próprio
ponto de vista sobre a questão” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 20). Assim os diálogos se
apresentaram como a verbalização dos sujeitos sobre o tema e as interpretações se baseiam
nos teóricos que se debruçam sobre a temática, principalmente no campo da educação infantil.
Barbosa (2006, p. 285), aponta para a necessidade do diálogo “com os participantes de
uma pesquisa, a abertura para escutar, o olhar que não se desvia, são características
importantes na pesquisa de orientação dialética”, observando a realidade objetiva nos avanços
de uma postura neutra sobre o objeto de estudo para o movimento dialético de que não
existem verdades prontas.
Com isto podemos afirmar que o método dialético contribui para que se expliquemos o
sujeito como um ser histórico, social, produtor de cultura e de como as relações acontecem ou
são determinadas. A realidade é objetiva e não subjetiva e o papel do pesquisador de ir além
da primeira impressão.
A proposição de um instrumento, o questionário, nesta pesquisa visou à interlocução
entre sujeitos e pesquisadores o que numa perspectiva dialética o campo de pesquisa
possibilita que os sujeitos façam
[…] parte de uma relação de intersubjetividade, de interação social com o
pesquisador, daí resultando num produto compreensivo que não é a realidade
concreta e sim uma descoberta construída com todas as disposições em mãos do
investigador: suas hipóteses e pressupostos teóricos, seu quadro conceitual e
metodológico, suas interações, suas entrevistas e observações, suas inter-relações
com os colegas de trabalho (MINAYO, 2011, p. 63).

Enquanto procedimento metodológico a análise documental e revisão bibliográfica da
temática, sendo analisados documentos oficiais da Secretaria Municipal de Educação de
Goiânia (SME) e os resultados dos questionários respondidos pelas participantes da pesquisa.
Acreditamos que estes documentos se tornaram fonte importante da pesquisa, pois revelam o
que os sujeitos acreditam, defendem e conceituam sobre as práticas de registro.
Nesse entendimento Holsti (1969), contribui com a possibilidade do uso da análise
documental, pois
Quando o interesse do pesquisador é estudar o problema a partir da própria
expressão dos indivíduos, ou seja, quando a linguagem dos sujeitos é crucial para a
investigação. Nesta situação incluem-se todas as formas de produção do sujeito em
forma escrita, como redações, dissertações, testes projetivos, diários pessoais, cartas
etc (HOLSTI, 1969 apud LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 39).
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Ao analisarmos os questionários objetivamos compreender o registro no trabalho
pedagógico dos professores, mas também suscitar algumas reflexões sobre o tema
investigado. Ao final da pesquisa refletimos que este material ofereceu elementos importantes
que poderão se constituir em dados para as reflexões teóricas posteriores.

3 Resultados e Discussão
O registro pode se constituir de diferentes formas nas instituições de ensino
apresentando nas escritas individuais as reflexões que o professor faz sobre sua prática.
Autores, dentre eles Leite (2010), defendem que o registro “assegura a visibilidade do
trabalho existente, tornando-se uma espécie de testemunho da escuta e do olhar atento de
professores e professoras” (LEITE, 2010, p. 33). Destacamos a importância de que no registro
os sujeitos apontem fatos relevantes do trabalho cotidiano junto às crianças, principalmente as
reflexões dos professores sob sua prática pedagógica.
Acreditamos que os professores ao se apropriarem da função do registro da ação
docente podem perceber que este instrumento possibilita dar visibilidade às práticas
educativas desenvolvidas com crianças pequenas no cotidiano da Educação Infantil.
Destacamos que este instrumento seja valorizado como atividade humana em que “no
processo de trabalho a atividade do homem efetua, portanto, uma transformação do objeto de
trabalho, pretendida desde o princípio” (MARX, 1988, p. 144). E é esta transformação que
defendemos para o registro e que este se materialize em ação docente. Ao registrar, o
professor reflete sua prática, seus objetivos e intencionalidades indicando novas
possibilidades, com isto o registro passa se configurar em instrumento da organização do
trabalho pedagógico como afirma Hypolito (1997, p. 77), a prática docente enquanto atividade
humana se configura em trabalho e possibilita refletir sobre as
[…] visões que interpretam o trabalho docente como síntese de relações sociais,
identificando os professores como sujeitos ativos que interpõem práticas de
resistência entre e si e as formas de dominação que pretendem conformá-los como
seres passivos.

Leontiev (1991), em seus estudos compreende a atividade como uma ação tipicamente
humana, pois se mostra como uma “forma específica da atividade do homem é a atividade
produtiva. Ou seja, atividade fundamental dos homens é o seu trabalho” (LEONTIEV, 1991,
p. 63). É no trabalho que os sujeitos se reconhecem e se apropriam dos bens culturais
produzidos historicamente. Contudo o trabalho na sociedade capitalista da qual estamos
inseridos tem sido motivo de discussões nos diferentes espaços acadêmicos, principalmente
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no que se refere aos processos de alienação dos sujeitos que passam a não se veem
participantes da sociedade nos modos de produção e detentores da força de trabalho no
processo de troca por mercadorias.
Antunes (2010) refere-se a autores que afirmam o fim do trabalho, o que para o autor
isto não é possível, pois o que se evidencia no modo de produção capitalista são os sujeitos no
desenvolvimento do trabalho sendo precarizados e massacrados, principalmente
No que diz respeito ao mundo do trabalho, pode-se presenciar um conjunto de
tendências que, em seus traços básicos, configuram um quadro crítico e que têm
direções assemelhadas em diversas partes do mundo onde vigora a lógica do capital
(ANTUNES, 2010, p. 182).

É essa lógica da divisão do trabalho em que os sujeitos não se reconhecem nos
processos de produção capitalista que Manacorda (2010), se refere, pois essa “divisão se torna
real quando se apresenta como divisão entre o trabalho manual e o trabalho mental”
(MANACORDA, 2010, p. 64) nos processos de dominação da natureza.
Para Marx (1988), trabalho enquanto categoria “é um processo entre o homem e a
Natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu
metabolismo com a Natureza” (MARX, 1988, p. 142). É pertinente destacar que o trabalho
pertence ao homem que por sua ação interage e modifica a natureza para satisfazer suas
necessidades numa perspectiva histórica.
É pertinente apontar que o papel do professor defendido é o do sujeito que
compreende “que a atividade pedagógica está além da memorização e da repetição (…), sem
preocupação com a inventividade e a formação da consciência” (BARBOSA; ALVES;
MARTINS, 2011, p. 143). Esta ideia remete ao que compreendemos sobre o registro sendo
este instrumento possibilitador que dá visibilidade ao planejamento apontando as vivências
cotidianas do trabalho com crianças pequenas e apontado como um importante instrumento
que oportuniza o professor refletir sobre sua prática.
As discussões em torno do registro enquanto instrumento o trabalho pedagógico nos
remete a refletir sobre as concepções e práticas que os professores dão a este documento.
Acreditamos que estas questões tornam-se importantes refletirmos para que compreendamos o
lugar que o registro ocupa no trabalho pedagógico dos professores da Educação Infantil
atuantes com crianças menores de 2 anos.
A partir dos dados obtidos e das possíveis instituições participantes elaboramos um
questionário com questões fechadas que objetivaram conhecer o perfil dos participantes da
pesquisa, tais como: faixa etária e salarial; estado civil e quantidade de filhos; formação
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acadêmica em nível de licenciatura e pós-graduação. E questões específicas relacionadas ao
do campo de atuação e da ação docente com crianças menores de 2 anos. Elencamos a escolha
pela educação infantil e as especificidades do trabalho docente com crianças de 6 meses a 1
ano e 11 meses; conceituação e prática do registro do trabalho pedagógico; formação
continuada e em serviço específico do tema.
Assim levantamos o quantitativo 6 instituições de Educação Infantil públicas que
atendem crianças de 6 meses a 1 ano e 11 meses. Localizados em diferentes bairros da região
oeste no município de Goiânia, num total de 11 profissionais. A pesquisa foi realizada no
segundo semestre de 2011.
Diante da proposição do questionário buscamos não perder de vista a análise dos
dados destas profissionais e concordando com Ludke; André (1986, p. 39), “os documentos
constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que
fundamentem afirmações e declarações do pesquisador”. Diante desta assertiva podemos
concordar com as autoras que os dados obtidos e as referidas análises podem auxiliar na
compreensão de que os sujeitos participantes da pesquisa estão inseridos em uma sociedade e
que as condições de trabalho podem interferir no trabalho docente.
Na visita às instituições verificamos que as profissionais nas instituições eram
mulheres desenvolvendo diferentes funções: Professora, Auxiliar de Atividades Educativas,
Professora Coordenadora, Dirigente, Auxiliar de Higiene e Alimentação, Porteira Servente e
Auxiliar de Secretaria.
Martins (2007), ao analisar a educação infantil no curso de pedagogia da Faculdade de
Educação da Universidade Federal de Goiás constatou a participação significativa de
mulheres no referido curso, para a autora a feminização do magistério e que “de tão
naturalizado este fenômeno, parecemos que já não chama mais atenção daqueles que ali
frequentam. Mas, trata-se de um fenômeno relevante a ser considerado na pesquisa”
(MARTINS, 2007, p. 153).
Ao analisarmos os dados socioeconômicos das professoras participantes da pesquisa
torna-se importante discutir o campo de trabalho da mulher na educação pública. Esses dados
nos deram um parâmetro que a dupla jornada de trabalho das professoras na educação infantil
se dá por questões econômicas. Os sujeitos se submetem a trabalhar em mais de um turno
buscando com isto complementar a renda da família, ou muitos casos seu salário é a única
fonte para o sustento do seu grupo familiar.
O que observamos que nos modos de produção capitalista os sujeitos buscam na mais7

valia o trabalho que os torna alienados e passam a não se reconhecem em decorrência da
divisão do trabalho.
Ao analisarmos os dados constatamos que a formação continuada em horário de
trabalho geralmente acontece nos planejamentos semanais e ou mensais, diante disto podemos
apreender que o tempo previsto para o planejamento de ações junto às crianças também é
destinado a estudo de assuntos pertinentes às especificidades educativas de cada instituição.
As possibilidades do registro enquanto instrumento reflexivo do trabalho docente tem
sido discutido ao longo deste trabalho e ouvir os sujeitos torna-se importante para
compreendermos a prática docente quanto ao entendimento e função do registro do trabalho
pedagógico.
Com base nestes diálogos pretendemos apresentar as experiências que as professoras
que atuam com crianças de 6 meses a 1 ano e 11 meses têm sobre o registro e qual a
importância deste no trabalho dos sujeitos.
Assim, as participantes da pesquisa apresentam o registro enquanto processo reflexivo
do trabalho docente:
Momento de reflexão, oportunidade de rever nossas práticas, e ao registrar
podemos evidenciar como as crianças procederam frente a realização das
atividades, se deu certo ou não (P.1).
Um instrumento de reflexão/ação para o docente. o professor pode
replanejar suas ações, analisar sua prática pedagógica e repensá-la
constantemente (P.5).
Processo de ação, reflexão, ação diária em que você escreve a respeito do
processo de aprendizagem das cças e seu também, pois cada dia é único
(P.9).
Registrar tudo que observei no decorrer daquele período, desde uma fala,
um gesto de cada criança para que possa atuar da melhor maneira possível
na minha prática (P.6).
Relato das atividades incluindo sucessos e fracassos, desenvolvimento das
crianças, onde a professora pode refletir sobre o seu trabalho e suas
melhoras como educadora (P.2).
Registrar as ações ocorridas no agrupamento, pontuar a participação das
crianças e a mediação feita pelo professor (P.3).

Nesse entendimento concordamos com Warschauer (1993, p. 63), que afirma “o
registro permite que vejamos a historicidade do processo de construção dos conhecimentos,
porque ilumina a história vivida e auxilia a criação do novo a partir do velho”. Escrever não é
algo fácil e natural principalmente em dizer sobre nossa prática, do trabalho com crianças
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pequenas, pois demanda além da descrição dos acontecimentos a reflexão da ação onde tudo é
possível.
Descrever é o início do processo e que leva os sujeitos a se inquietarem ou não na sua
produção escrita.
São anotações que se deve fazer diariamente sobre os acontecimentos
envolvendo sua rotina e planejamento (P.11).

Registrar não tem regras, mas não pode ser entendido como instrumento que assegura
a ação pedagógica e que dê segurança/garantia aos sujeitos junto às famílias dos
acontecimentos.
Compreendemos no relato abaixo que ainda não há o entendimento da função do
registro que para Ostetto; Oliveira; Messina (2001, p. 24), que “não pode ser concebido, nem
utilizado como forma de controle, de qualquer coordenador ou supervisor”, e
complementamos da família e comunidade, pois o registro aqui compreendido reflete o
trabalho docente enquanto que o compreendido aqui “resguarda” a ação, o que outro
instrumento que não o registro pode compor.
Documento exato de tudo que acontece dentro ou fora do agrupamento e
também é uma questão de nos resguardar perante os acontecimentos (P.8).

Para Lopes (2009), “o registro está ancorado em determinado planejamento – e, com
ele, em uma concepção de escola, de criança, de educação – e em início na observação atenta
e cuidadosa por parte do educador” (LOPES, 2009, p. 64).
O registro é a reflexão do que foi bom ou ruim. Ela irá dar pistas para o
planejamento de novas ações com as crianças (P.4).
São anotações e reflexões das ações das crianças no dia, como participou
das atividades planejadas para aquele dia, se gostaram, como brincaram
(P.7).

Diante dos apontamentos das participantes da pesquisa podemos perceber que há o
predomínio do conceito sobre o registro, porém as participantes da pesquisa em sua maioria
ainda não se assumem como sujeitos que refletem sua prática e não se mostram enquanto
“profissionais que têm o que dizer sobre os processos educativos e que não são apenas
consumidores do que os outros dizem”. Concluímos que, ainda falta nos discursos a
necessidade de reflexão das profissionais do que este instrumento pode possibilitar no
trabalho docente.
Outra questão que se torna relevante de ser apresentada neste trabalho refere-se a
socialização dos registros nas instituições de educação infantil. Para Lopes (2009), o não
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entendimento das instituições educativas quanto ao registro pode gerar a não reflexão do
trabalho docente passando para a descrição das atividades, pois a
[…] desconsideração da importância do registro certamente impede a
concretização de práticas dessa natureza; os professores não registram
porque não conhecem esse instrumento, porque escrever é difícil, porque
registrar sozinho demanda esforço para lidar com o isolamento, quando a
proposta não integra o projeto político pedagógico institucional (LOPES,
2009, p. 114).

Contudo, algumas instituições educativas ainda não coadunam com a ideia de que o
registro se transforme em instrumento da reflexão da prática educativa, pois ainda não
oportunizam a socialização das produções das professoras ou estas ficam restritas ao
conhecimento de alguns sujeitos:
Para nós enquanto pesquisadoras e participantes deste espaço educativo que é a
educação infantil acreditamos na assunção dos professores do seu papel docente e das
possibilidades que a prática de registro pode propiciar. De acordo com nossas análises as
condições de trabalho, nos atuais modos de produção capitalista, não garante que os
professores se reconheçam enquanto sujeitos de sua prática pedagógica.

4 Considerações Finais

Neste estudo buscamos responder às inquietações acerca das práticas de registro das
professoras que atuam nas instituições de Educação Infantil do município de Goiânia e sua
relevância na ação docente. A expectativa inicial foi a de que as participantes da pesquisa
assumissem o registro como instrumento do trabalho docente que possibilitasse a formação, a
reflexão, mudança de práticas, a avaliação e que contribuísse para a autoria dos sujeitos na
construção histórica de um grupo.
Recorremos aos aportes teóricos para compreendermos o lugar do registro no trabalho
pedagógico numa perspectiva sócio-histórica que reflete e compreende os sujeitos que
utilizam o trabalho para satisfazer suas necessidades e que nos modos de produção capitalista
passa a não se reconhecer no processo tornando-se alienados. Torna-se importante ressaltar e
reafirmar que compreendemos os sujeitos participantes da pesquisa inseridos numa sociedade
em que as condições de trabalho interferem no trabalho docente.
Observamos que a prática de registro torna-se uma escrita que auxilia a memória das
professoras para a produção de outros documentos e que seguir as orientações da Secretaria
Municipal de Educação e dominar o discurso sobre o registro não garante que os profissionais
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reflitam sobre sua prática num processo de formação em serviço, o que se observa é a
orientação de que o registro seja base para a elaboração de outros documentos como relatórios
avaliativos.
Visualizamos que o registro é deixado em segundo plano por diferentes justificativas e
que indicam a visão de um trabalho burocrático que descreve o trabalho realizado numa
perspectiva de sucesso ou fracasso. Outra visão do registro é de seu uso como instrumento
que resguarda o trabalho docente junto à família.
Nos dados analisados verificamos a não compreensão dos sujeitos de que a escrita do
registro deve acontecer num tempo e espaço que os professores possam se dedicar a refletirem
sua prática num processo formativo enquanto possibilidade do diálogo teoria e prática.
As professoras participantes da pesquisa demonstraram dominar o discurso sobre o
registro, sua importância no trabalho cotidiano, porém ainda não refletem sua função
enquanto instrumento da prática do trabalho pedagógico e elemento formativo da sua ação
docente, pois o registro permite que o professor sistematize o desenvolvido, as impressões dos
sujeitos e apontamentos para novas ações, enquanto instrumento de estudo e reflexão da
prática, diferentemente do observado a reflexão pela reflexão sem embasamento teórico.
Recorrendo a Freire (2002, p. 32) como contribuição às reflexões dos professores
enquanto sujeitos pesquisadores, pois “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino.
Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando,
reprocurando”.
Portanto, no desenvolvimento da pesquisa percebemos que as participantes apresentam
dominar o conceito e entendem sua importância, porém a dificuldade da materialização do
registro subtende-se em um instrumento impositivo de práticas descritivas e burocráticas, pois
os sujeitos refletem que são obrigados a fazer para seguirem as orientações recebidas.
Concluímos que não houve menção ou representação de uma necessidade que o trabalho
docente requer, ou seja, de referenciar a prática. E esta é a nossa defesa a mudança de práticas
saindo do campo da obrigação para a necessidade.
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Resumo:
Este trabalho integra um estudo sobre o ingresso e permanência de alunos com deficiência
em cursos técnicos da fronteira oeste do Rio Grande do Sul/RS, e neste momento, apresenta
dados parciais sobre o cenário da inclusão de alunos com deficiência em cursos técnicos da
fronteira oeste do RS. Como critério para delimitar a área de abrangência, foi considerado o
mapa organizado pela AMFRO – Associação dos Municípios da Fronteira Oeste, que
engloba treze municípios da região, dos quais sete possuem cursos técnicos: Uruguaiana
possui cursos no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar) e
na Escola Estadual Uruguaiana; Alegrete possui também cursos no IFFar e nas escolas
Estaduais Dr. Lauro Dornelles e Emílio Zuñeda, São Borja possui cursos técnicos apenas no
IFFar, São Gabriel possui um Centro de Referência do IFFar e a Escola Estadual XV de
Novembro, Santana do Livramento possui cursos técnicos no Instituto Federal Sul-riograndense (IFFSul)e na Escola Estadual General Neto, Maçambará e Rosário do Sul,
possuem respectivamente as escolas estaduais Encruzilhada e Plácido Castro que ofertam
educação de nível técnico. Como procedimento metodológico foi utilizado o contato direto
com todas as instituições de ensino mencionadas para o levantamento de dados, que
posteriormente foram analisados de maneira quantitativa. Desta forma, tem-se uma
investigação descritiva documental que até o presente momento conta com dados apenas da
rede federal, obtidos junto aos NAPNEs – Núcleos de Atendimento as Pessoas com
Necessidades Especiais, tendo em conta que as escolas estaduais não possuem nenhum tipo
de cadastro de ingresso de alunos com deficiência e tampouco a Secretaria de Educação
Estadual possui qualquer dado a este respeito. Como resultados parciais tem-se 36 alunos

com deficiência, matriculados em 8 diferentes cursos, em 5 municípios. O curso com maior
número de alunos incluídos é o de Eventos, na modalidade médio integrado, no IFFar –
campus São Borja, seguidos pelos cursos técnicos de informática também do IFFar em São
Borja e Alegrete. Todos os Institutos Federais da área investigada possuem alunos incluídos.
As deficiências mais encontradas entre os alunos foram autismo e deficiência física. Como
conclusão parcial tem-se a necessidade de um cadastro a nível estadual de alunos incluídos
nos cursos técnicos ofertados pelo estado, visto que sem estes dados é impossível pensar em
investimentos e políticas públicas que objetivem atender as demandas e aumentar a inclusão
de alunos com deficiência.

Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica. Educação Especial. Inclusão. Cursos
Técnicos.
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Resumo:
Para que o hábito da leitura seja uma vertente constante na vida da criança o ideal, é que
esse ensinamento seja iniciado ainda na infância, é notório todos os benefícios que a
prática da leitura pode trazer a vida de seus adeptos . A leitura amplia as ideias,
impulsiona a criança a se tornar um ser visionário, desenvolve a criatividade além de
ajudar a se tornar um indivíduo sociável e crítico. A realização do “Projeto de Leitura”
por meio de contação de histórias, desenvolvido pelo grupo de alunas do Pibid, sendo
desenvolvido na Escola Municipal Joaquim Câmara Filho teve início em meados do mês
de fevereiro de 2021, o Projeto de Leitura será desenvolvido no decorrer de todo o ano
letivo em vigor, sabemos da importância de incentivar as crianças a darem continuidade
às práticas de leitura, mesmo estando em um modelo não presencial , devido ao
momento atípico o qual estamos vivendo atualmente. As atividades do projeto foram
planejadas para despertar, aguçar, buscar e estimular a leitura deleite que é tão presente
no espaço escolar. A literatura infantil é muito rica e nos possibilita a despertar de um
mundo imaginário, procuramos escolher temáticas literárias de acordo com as faixas
etárias nos âmbitos do Ensino Fundamental I. As atividades vêm sendo encaminhadas
por meio do aplicativo WhatSapp, com vídeos de histórias infantis.

Palavras-chave: Hábito. Leitura. Remoto. Pandemia.

1 Introdução
Em meados de março de 2020 as escolas públicas e privadas se depararam com uma
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situação nada comum, na qual fomos acometidos. Mais uma vez a humanidade se viu à
frente de uma doença mortal. Em tempos de pandemia, os profissionais de educação
tiveram que se reinventar para levar conhecimento às crianças e adolescentes através do
ensino remoto. O desafio era levar o ensino e fazer com que as crianças absorvessem o
máximo de conhecimento através dessa nova forma de estudar, através de aulas assíncronas
e síncronas. De acordo com a BNCC e suas normativas, o trabalho que é realizado pelos
professores na educação infantil e básica é relacionado por todas as relações e as práticas
diárias da criança. (BNCC, 2017). Foi necessário então que se desenvolvessem formas e
metodologias que pudessem auxiliar nesse novo momento ao qual estávamos passando, e
com isso a utilização da leitura é um importante aliado para o desenvolvimento da criança.
Cagliari (1994), afirma que a escola tem como objetivo o desenvolvimento da leitura
possibilitando assim que os alunos tenham um bom rendimento em todas as disciplinas
cursadas, pois se o aluno se tornar um leitor a escola então terá alcançado seu objetivo. Para
o autor, a leitura é tida como a junção da escola e da vida da criança, tendo assim capacidade
de compreender a sociedade e o mundo em que vivem e possibilitar utilizar de seus
conhecimentos para poder transformar sempre para o melhor. “O hábito da leitura pode ser
influenciado ainda na infância, e contribui significativamente para um amadurecimento de
ideias, desenvolvimento criativo, emocional e social, tornando o ser humano mais crítico”.
(LIMA et al.2020).
Segundo Lopes (2010, p.18), uma boa situação de aprendizagem é aquela em que o
educador propõe atividades desafiadoras, ou seja, em simultâneo, difíceis e possíveis, assim
sendo a proposta da leitura no Ensino Fundamental é formar leitores críticos, que saibam
agir sempre utilizando a ética e a moral, que através do conhecimento adquirido possam
crescer com uma visão de mundo onde tudo pode ser modificado, isso só depende do ponto
de vista que se ver, a proposta também espera que ao percorrer do caminho acadêmico dos
educandos, eles possam engrandecer seu conhecimento intelectual e social, que dessa forma
possam cooperar para formar uma sociedade mais justa.
O objetivo do projeto de leitura em tempo remoto visou o estímulo e hábito da
leitura antes feita na modalidade presencial para a modalidade online, devido à pandemia
Covid-19. Desenvolvendo a leitura com entusiasmo e bom humor nas crianças realizando
interpretação de texto, identificação de personagens, recordando a história e todo o
vocabulário que a mesma carrega consigo e assim estimular a criança a se tornar um
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contador de histórias para si e para os outros colocando a sua linguagem e interpretação.
O Projeto de leitura “Contação de História”, vem sendo realizado na escola campo
em âmbito Municipal. Sendo a Escola Municipal Joaquim Câmara Filho, com aplicação para
as séries iniciais do ensino fundamental I, elaborado e aplicado pelas alunas do PIBID, com
supervisão da Professora Tatiana Ludovina embasado nas habilidades da BNCC com
objetivo de estimular e desenvolver o hábito de leitura entre crianças e relatado neste relato
de experiência.

2 Metodologia
Iniciamos com pesquisas de livros e autores para cada faixa etária das crianças que
o projeto abrange. Com o auxílio da supervisora de campo do Projeto PIBID foram
selecionadas as seguintes histórias: A Joaninha que perdeu as pintinhas; Eu não quero
tomar banho; Ciúme; A pulga Filomena; A casa dos meus Avós; A noite e o Dia; A
Lagartinha comilona; Alegria; As cores de cada um; A viagem; A colcha de retalho; A
árvore Generosa e etc. As alunas do PIBID, fizeram a releitura, gravação e editoração dos
vídeos, utilizando vários recursos tecnológicos para que os vídeos fossem encaminhados
para os grupos de WhatsApp da escola Campo. Fizemos um cronograma semanal,
iniciando na segunda quinzena de fevereiro de 2021, no qual todas as quintas-feiras
enviamos um vídeo gravado pelas alunas do Pibid para a supervisora que disponibiliza de
acordo com a faixa etária que o livro é recomendado.
Para o melhor atendimento das demandas foram realizados tutoriais entre as alunas
de aplicativos como filmora, play games entre outros visando o aprendizado e o melhor
aproveitamento de tais recursos disponibilizados para este fim, com o intuito de
apresentarmos vídeos que realmente chamasse a atenção dos alunos e assim aguçar a sua
curiosidade e interesse.
Os eixos de leitura e escrita vão além de se trabalhar com atividades impressas.
Onde o professor pode através do livro explorar todo o contexto e histórias que o livro
abrange de forma oral e dando ênfase ao contexto dos campos semânticos, leitura e
interpretação de textos não verbais. Levando em consideração a leitura individualizada
por meio de livros em PDF, disponibilizados para os alunos.
A atividade leva ao incentivo à leitura compartilhada na qual os alunos também
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enviaram vídeos do momento da leitura que realizam em casa, além de produzir atividades
como textos e desenhos a partir de histórias enviadas a eles.
3 Resultados e Discussão
As Histórias contemplam ensinamentos morais às crianças ou mesmo proporcionar
um momento lúdico e prazeroso de aprendizado por meio de uma atividade leve e que
prendem a atenção das mesmas, também lhes proporcionam algum aprendizado literário. O
desenvolvimento do projeto tem nos trazido bons frutos. As devolutivas têm sido positivas
e a interação dos alunos nos grupos tem se mostrado satisfatória.
Os pais elogiaram a iniciativa deste trabalho que é de suma importância no
desenvolvimento da apropriação da leitura e escrita. As crianças assistem aos vídeos e a
partir delas contam a história a partir de sua perspectiva e entendimento. Essa atividade ajuda
também as crianças e altera a rotina de atividade com uma leitura que além de ajuda no
processo ensino-aprendizagem ainda lhe proporciona momentos de descontração e alegria.
4 Considerações Finais
A partir da experiência com este trabalho observamos a importância e necessidade
de em meio às adversidades explorar outras possibilidades que complementam e ajudam
no processo de ensino aprendizagem das crianças. A literatura infantil é uma área que
explora e desenvolve a criatividade, fantasia e a ludicidade. A tecnologia traz um
complemento no qual é atrativo e faz parte do cotidiano dos educandos dando
continuidade ao ensino mesmo que remoto, é de suma importância principalmente
quando passamos por momentos onde o distanciamento se faz necessário.
O desenvolvimento deste trabalho vem sendo importante não só para as crianças,
mas para nós que pudemos aprender e aperfeiçoar nossos conhecimentos e ainda
proporcionar às crianças um conhecimento leve, instigante e diferenciado.
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Resumo
O presente trabalho tem como finalidade relatar a atuação e experiência universitária,
enquanto estudante de licenciatura, no Programa de Residência Pedagógica (PRP) que
objetiva contribuir com a formação de professores, e consiste em proporcionar aos
estudantes de licenciatura bolsas para desenvolver ações de intervenção docente nas escolas
campo do programa, com orientação das Instituições de Ensino Superior e sob a supervisão
dos professores das escolas campo vinculadas ao Residência Pedagógica. A pandemia de
Covid-19 além de repercutir intensamente na saúde das pessoas, em virtude do seu potencial
de contaminação, tem impactado em outros cenários sociais, a exemplo da educação,
ocasionou a suspensão das aulas presenciais nos espaços escolares para estudantes, o que
acarretou na adoção das aulas remotas e no ensino remoto. Para o desenvolvimento do
programa, os residentes desenvolveram um questionário, a fim de conhecer e se aproximar
dos alunos da escola campo, que foi aplicado de forma online, via plataforma Google Forms
para professores e alunos. Neste sentido, buscou-se compreender aspectos relacionados às
aulas não presenciais com vistas a contribuir de modo efetivo na construção do planejamento
das ações a serem desenvolvidas no decorrer do Residência Pedagógica. A partir dos
resultados obtidos, foi possível refletir sobre vários aspectos, pois foram demonstradas de
forma geral as percepções, tanto dos alunos, quanto dos professores, sobre dificuldades no
processo de ensino-aprendizagem, com o ensino remoto.
PALAVRAS-CHAVE: Residência Pedagógica. Ensino remoto. Educação básica.
1 Introdução

A Residência Pedagógica é um programa instituído pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) tem como proposta que os
residentes frequentem a escola de Educação Básica no qual eles realizam atividades teórico1

metodológicas, por meio da “imersão” e parceria na atividade prática entre diferentes
instituições. Sendo assim, o programa não se limita somente à vivência em sala de
aula, mas busca constituir uma interação entre pesquisa acadêmica e teoria-prática docente.
(SILVA et al., 2018).
A formação inicial dos licenciandos, exige como obrigatoriedade o estágio
curricular, apresentando-se como uma experiência fundamental para o desenvolvimento da
prática docente. Permite que o graduando experimente o fazer pedagógico, durante sua
trajetória de formação (FREITAS et al., 2020).
Nos primeiros meses de 2020, algumas questões foram amplificadas em razão
da crise vivenciada por todos os países do mundo a partir da pandemia da Covid-19, doença
altamente contagiosa, obrigou o mundo adotar medidas de distanciamento físico. A partir
desse contexto, novos hábitos como o Home Office e a suspensão das aulas nos espaços
escolares, migrando as interações pedagógicas para os ambientes telemáticos até então
utilizadas no Brasil, prioritariamente, pelo ensino on-line. Embora o distanciamento e o
isolamento, na maioria dos casos, sejam físicos e não sociais o surgimento de novas práticas
resultou em outras relações de convívio social e, no âmbito da educação, práticas
pedagógicas emergentes e urgentes para lidar com a pandemia (SANTANA et al., 2020).
Este trabalho tem como objetivo relatar a atuação e experiência universitária no
Programa de Residência Pedagógica (PRP) em tempos de Covid-19, em especial dos
acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de um Instituto Federal Goiano
e, desse modo, compreender como se configura a aproximação entre acadêmicos e Escola
Campo na atual situação pandêmica.
O PRP é uma iniciativa voltada para a formação inicial de professores,
oportunizando os alunos dos cursos de licenciaturas, a vivência da profissão de forma
dinâmica, com uma duração de 440 horas de práxis pedagógica, conhecendo a escola
com mais precisão, desenvolvendo habilidades de um professor reflexivo e atuante
(FREITAS et al., 2020).

2 Metodologia

O presente trabalho ocorreu por meio de questionário elaborado e aplicado pelos
acadêmicos de um Instituto Federal Goiano de forma on-line, por meio da plataforma digital
Google Forms, no mês de novembro do ano letivo de 2020, durante as atividades do
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Residência Pedagógica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Trinta e um
professores que lecionam disciplinas em todas as séries ofertadas e sessenta e dois alunos do
8° ano de uma Escola Pública Estadual responderam ao questionário, com cinco perguntas
voltadas para os professores e nove perguntas voltadas para aos alunos.
Este trabalho teve como percurso metodológico duas fontes principais. A primeira,
bibliográfica, com amparo na literatura existente sobre o Programa de Residência
Pedagógica e Educação a Distância. E a segunda parte do trabalho, aconteceu por meio da
observação participativa, e da coleta de relatos por meio de um questionário on-line.
Segundo Flick (2009), a aplicação das perguntas abertas vislumbra as expressões
e ações das pessoas inseridas em um determinado contexto espacial, tendo em conta,
sua relevância no estudo das relações sociais.
O questionário abordou temas voltados para o ensino remoto, recursos tecnológicos,
reuniões on-line, participação dos alunos, acesso à internet, ajuda familiar, preferência sobre
modo de ensino, comprometimento de ambas as partes e ferramentas necessárias para que
as aulas não presenciais possam acontecer.

3 Resultados e Discussão

Junior et al. (2019), descreve a educação como papel libertador do indivíduo, sendo
fator determinante para o empoderamento de jovens para se lançarem rumo a um futuro
melhor. As dimensões territoriais do Brasil e diferenças culturais, econômicas e sociais
regionais do país apontam para a dificuldade de implantação de ações pedagógicas
uniformes e homogêneas. Não é esse o propósito dos que defendem uma educação
significativa, contextualizada e alinhada às realidades locais e regionais, porém, no contexto
de pandemia que o país vivencia, essas divergências mais agravadas, além de fortalecer as
desigualdades e discrepâncias em um país que mantém (SANTANA et al., 2020).
A partir dos resultados obtidos pode-se refletir sobre vários aspectos, demonstrados
de forma geral pela percepção das dificuldades de aprendizagem encontradas por alunos e
professores. Na seguinte pergunta sobre ultrapassar carga horário de trabalho: “O seu
atendimento para os alunos com dificuldade, ultrapassa da sua carga horária de trabalho?”
96,8% dos professores responderam o que sim; “Nas aulas remotas como é a interação dos
alunos?” 51,6% responderam que a interação com os alunos é regular; “Como está o
empenho e comprometimento dos alunos?” 67,7% dos professores responderam que o
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comprometimento dos alunos está regular. Já nas respostas dos alunos “Você tem acesso a
internet banda larga?” 60,7% responderam que têm acesso a internet banda larga; “Qual
modelo de ensino você prefere?” 81,3% expressaram sua preferência por aulas presenciais;
“Qual o tempo que você dedica as atividade escolares diariamente?” Somente 34,9% dos
alunos dedicam três horas ou mais diariamente para as atividades escolares; “Você conta
com apoio de alguém para auxiliá-lo em casa nas suas atividades escolares?” 25,4% dos
alunos não contam com ajuda para realizar as atividades escolares; “Qual o seu nível de
aprendizado nas atividades em ensino remoto?” 60,9% dos alunos revelaram que seu nível
de aprendizado em ensino remoto é médio e “Para você, o que auxiliaria na aprendizagem
dos conteúdos?” 31,7% responderam que o que mais auxiliaria da aprendizagem seriam os
equipamentos.
Nota-se, que em algumas perguntas há presença de um meio termo: Regular, Às
vezes, Médio. É perceptível a preferência dos alunos pelas aulas presenciais, a carga horária
dos professores está maior e sem reconhecimento o que consequentemente acarreta em
menos tempo para descanso, o comprometimento de mais da metade do alunos é regular e
mais da metade dos alunos responderam que seu nível de aprendizado é médio, surgindo as
seguintes questões: O que falta para ser bom? O que pode ser mudado ou aperfeiçoado? Os
resultados encontrados podem indicar os obstáculos encontrados diariamente tanto pelos
professores para ensinar, quanto pelos alunos no que se refere à sua aprendizagem.
Não há dúvidas que a pandemia de Covid-19 acarretará perdas em várias áreas:
saúde, desenvolvimento, economia e educação. Possivelmente, na educação da rede pública,
essa lacuna é ainda maior, cabendo a Secretaria de Educação juntamente com as instituições
de ensino propor alternativas para o contexto de suspensão das atividades presenciais físicas,
bem como, o planejamento para o retorno dos estudantes.

4 Considerações Finais

O presente trabalho teve como objetivo relatar a atuação e experiência universitária
no Programa de Residência Pedagógica frente ao contexto pandêmico causado pelo novo
coronavírus. Durante as atividades do Residência Pedagógica, as pesquisas e leituras
realizadas, a criação do questionário aplicado e dos resultados obtidos, pode-se observar que
meio a esse cenário de interrogações é de suma importância refletir sobre alguns impactos
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da Covid-19 na educação escolar brasileira.
Já no segundo módulo do programa, depois de quase cinco meses da aplicação do
questionário, ainda existem muito mais perguntas que respostas, e se faz necessário pensar
em novos sentidos que possam promover a resiliência colaborando para a reorganização da
vida e reinvenção da profissão docente e da educação escolar em meio à adversidade dos
dias atuais.
Concluiu-se que o sistema de educação com o ensino remoto apresenta desafios
quanto ao ensino e a aprendizagem de crianças, jovens e adultos, de todas as classes sociais,
no entanto, estes são mais evidenciados na rede pública de educação, justificados pela
ausência de recursos materiais e tecnológicos disponibilizados aos alunos e professores,
formação continuada e investimentos público. Dentre os desafios, colocados ao ensino
remoto, pode-se citar a dificuldade de concentração da parte de alguns alunos, a instabilidade
de internet, falta de ajuda profissional e ambiente adequado para estudo, o contato diário
com o professor que consegue observar com clareza e ajudar quando necessário.
A interação social entre esses alunos é muito afetada também, na escola como
unidade física um espaço para adquirir conhecimento teórico acerca de diversos assuntos,
simultâneo ao desenvolvimento de relações interpessoais e aquisição de conhecimentos que
não estão apenas nos livros e que somente o contato físico/presencial pode oferecer.
A criação de estratégias educacionais que visam aproximar esses alunos ao ambiente
escolar , são de suma importância para o processo de aprendizagem e desenvolvimento no
retorno as escolas, como por exemplo: promoção de interação social; apoio profissional para
auxiliar nas dificuldades que qualquer aluno possa desenvolver; oficinas de leitura, artes e
esportes; revisão de conteúdos e grupos de estudo. Essas ações seriam visando sanar e
diminuir qualquer prejuízo educacional que possa acontecer com alunos em todas as fases
da educação.
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Resumo:
O trabalho intitulado Formação Docente em Meio a um Contexto Pandêmico visa discutir
como está acontecendo o processo de formação docente no contexto de pandemia,
buscando atender às necessidades do mercado de trabalho, que nesse momento requer
novas exigências de formação e uma qualificação voltada para a tecnológica. O saber
docente, ao longo de sua trajetória profissional, é modificado, contextualizado em seu
ambiente de trabalho, através da troca de experiências e vivências. O exercício do trabalho
docente requer, além de uma sólida cultura geral, um esforço contínuo de atualização bem
como incorporação das inovações tecnológicas. A proposta metodológica deste estudo se
apoia na pesquisa qualitativa, sustentada na pesquisa bibliográfica e documental, através da
análise de obras de autores e legislações do campo educacional que abordam a formação
docente. Para o desenvolvimento desta investigação, optou-se pelas orientações do método
marxista do materialismo histórico-dialético. Uma das razões que sustentam esta opção de
método é a importância de compreender o processo histórico, e refletir sobre contexto
social em que está inserido o objeto de estudo delimitando-o espacial e temporalmente.
Teremos como aparatos teóricos basilares para o desenvolvimento do trabalho, autores
como: Brzezinski (1996), Libâneo (2000), Pimenta (2006), Nóvoa (2004), Silva (1999),
Tardif (2002). Os resultados parciais desta pesquisa mostram que o ambiente escolar,
percebido como local onde acontece o processo de ensino e aprendizagem, requer um
profissional que seja crítico, reflexivo, investigador, consciente profissionalmente, um
aprendente contínuo, que apresente disponibilidade para o processo de formação,
autoformação e aperfeiçoamento profissional e tecnológico visando atender as diversas
situações, inclusive no período de pandemia que temos vivenciado, onde a maior parte de

sua atuação e formação docente tem acontecido de maneira virtual.
Palavras-chave: Formação. Docente. Atuação. Pandemia.
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Resumo
A pandemia da Covid-19 trouxe inúmeras mudanças para sociedade, implicando no modo de
viver das pessoas, especialmente pela necessidade de uma rápida adaptação ao contexto
pandêmico e uso das tecnologias para que o processo de ensino e aprendizagem continuasse a
acontecer no estado de Goiás, mesmo que em Regime de Aulas Não Presenciais, o que gerou
novos tipos de exigências sobre as instituições escolares, docentes e discente, e fez com que a
educação também tivesse que se reinventar. Acredita-se que a educação tenha atualmente
possibilidades e dificuldades diferentes daquelas de dois anos atrás e diante desse contexto
surgiu o interesse nessa temática de pesquisa que busca discutir quais são as potencialidades e
dificuldades da educação em tempos de pandemia com as desigualdades sociais em evidência.
A metodologia adotada na elaboração da pesquisa foi a revisão bibliográfica na visão de
Bourdieu e em Resoluções do Conselho Estadual de Educação de Goiás. Considerando as
discussões, observa-se que a educação em tempos de pandemia precisou se adequar, e que o
Estado tem se suprimido de suas atribuições.
Palavras-chave: Educação. Pandemia. Ensino. Desigualdades.

1. Introdução
O ano de 2020, precisamente no mês de março, apresenta uma nova configuração para
a sociedade mundial, causada pela pandemia do Coronavírus, em que houve a necessidade de
uma readequação do modo de se viver, trabalhar e de promover a educação escolar, sendo
envolvidos nesse processo tanto gestores, quanto docentes e principalmente discentes. Essa
adequação foi necessária para sobrevivência humana e a educação precisou também se
adaptar rapidamente para esse processo. A educação ganhou, portanto, novos objetivos e
possibilidades diante de uma pandemia que exigiu habilidades e competências dos sujeitos
educativos antes não necessárias. O isolamento social mudou a dinâmica do funcionamento de
todo processo educativo.
O interesse por esse tema de pesquisa surgiu ao observar que a pandemia afetou todo
processo escolar, modificando sua dinâmica funcional, além de uma readequação dos
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objetivos a serem alcançados, o que traz implicações sobre a uma nova maneira de ensinar,
que exige do docente um conhecimento tecnológico que antes não era essencial, o discente
também precisou se adequar a uma nova maneira de desenvolver seu conhecimento, pois com
aulas sendo ministradas em Regime Especial de Aulas Não Presenciais (REANP), no estado
de Goiás, houve a necessidade de maior dedicação tanto por parte dos docentes como
discentes.
Diante desse novo contexto as desigualdades sociais e educativas se mostraram mais
evidentes. Assim, surgiu o interesse em buscar compreender de forma mais aprofundada essa
questão que tem sido considerada polêmica no atual contexto, lançando um olhar diferenciado
sobre questões educativas em tempos de pandemia. Define-se como objetivo para essa
pesquisa discutir quais as possibilidades da educação em tempos de pandemia e em meio a
tantas desigualdades sociais.

2. Metodologia
Esta é uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, desenvolvida a partir de
material já elaborado, constituído principalmente de livros, artigos, publicações e resoluções
do Conselho Estadual de Educação de Goiás. Para Minayo (2007, p.12) “as sociedades vivem
o presente marcado pelo seu passado e é com tais determinações que constroem seu futuro,
numa dialética constante entre o que está dado e o que será fruto de seu protagonismo.” Por
esse motivo é necessário conhecer o presente para compreender as possibilidades educativas
em tempos de pandemia diante de um momento em que as desigualdades sociais se
sobressaem e sobretudo debater sobre elas.
Evidenciam-se discussões sobre a pandemia, sua interferência no contexto educativo, e
como ela poderá impactar na educação diante de tantas das desigualdades sociais.

3. Resultados e Discussão
As possibilidades educativas em tempos de pandemia, tem sido um campo de
discussões e tensões, pois envolvem questões como as desigualdades sociais e os tipos de
capitais: social, econômico e cultural. Na visão de Bourdieu, o espaço onde acontecem as
relações sociais é denominado de campo, e Cavalcante (2017, p. 118) ressalta que “campo
também é um espaço de relação de poder onde há uma distribuição desigual de capitais
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(cultural, econômico e social)”. E o campo educativo sofreu mudanças bruscas em um curto
espaço de tempo devido a pandemia pelo Coronavírus, para uma sociedade que não estava
preparada para esse momento. Percebe-se que esse processo gerará prejuízos, que em uma
década de escolaridade não conseguiremos resolver.
As unidades escolares precisaram se adequar rapidamente a uma nova maneira de
trabalhar, os docentes também tiveram que se reinventar para atingir seus discentes mesmo
que a distância, o vínculo entre docente e discente teve que ser recriado, os planejamentos
escolares sofreram alterações, bem como a maneira de avaliar e atribuir notas aos
conhecimentos supostamente adquiridos, o mais grave desse contexto, são as desigualdades
sociais já existentes, que se apresentaram mais fortemente, interferindo no acesso de
oportunidades para todos os estudantes.
A educação é um direito de todos e um dever do Estado, baseada em um aparato legal
e que deve supostamente contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e
igualitária aos cidadãos. A Constituição Federal de 1988 assegura esse direito em seu art.
205, que 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.

E essa educação que deveria ser garantida passou por um processo de transformação
inimaginável em um curto período, devido ao aparecimento da pandemia causada pelo
Coronavírus, gerando muitas modificações, inovações tecnológicas e uma nova maneira de
aprender e ensinar, uma nova concepção de educação escolar surgiu em meio a esse contexto,
ressaltando ainda mais as desigualdades sociais e a reprodução escolar. Segundo o
pensamento de Bourdieu, (Nogueira, Nogueira, 2007, p. 100) aponta que “o argumento de que
o sistema escolar, predominantemente, reproduz e legitima os privilégios sociais”.
A educação/escola muda devido a fatores externos e econômicos, mas dessa vez foi
por causa de um vírus que dilacera famílias e vidas. Considerando que o objetivo da escola é
promover a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes em um campo amplo, isso foi
necessário ser repensado no atual contexto, em que professores tiveram que se reinventar para
tentar atingir seus objetivos, que é a aprendizagem dos discentes, como disse Dewey (1979), a
educação é processo, é desenvolvimento.
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As mudanças ocorridas devido a pandemia causaram na sociedade alterações das
práticas pedagógicas tradicionais, pois no estado de Goiás as aulas foram suspensas de
maneira presencial conforme a Nota Técnica nº 1/2020 e do Decreto 9.633, de 13 de maio de
2020, que “dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do estado
de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus (2019-noCov)”, as medidas para o
enfrentamento da emergência, emitida pela Secretaria Estadual de Saúde, suspenderam a
realização de aulas presenciais nas unidades escolares do estado, o que ocasionou mudanças
urgentes na maneira de ensinar e muitas incertezas.
Como aparatos legais para normatização das aulas em REANP temos a Resolução
02/2020, de 17 de março de 2020 do CEE/GO, que dispõe sobre o regime especial de aulas
não presenciais no Sistema Educativo do Estado de Goiás, como medida preventiva à
disseminação da COVID-19, a resolução em seu art. 2º alega que “O regime especial de aulas
não presenciais será estabelecido até o dia 30 de março de 2020, podendo ser prorrogado de
acordo com as orientações das autoridades sanitárias”, inicialmente havia uma expectativa de
um retorno que aconteceria em breve, ideia supostamente implícita no documento. Outro
ponto que a Resolução 02/2020 destaca é quanto a responsabilidade atribuída as instituições
de ensino que em seu art. 3º onde menciona que:

Para atender às demandas do atual cenário, que exige medidas severas de prevenção
à disseminação do vírus, os gestores das unidades escolares terão as seguintes
atribuições para execução do regime especial de aulas não presenciais:
I – Planejar e elaborar, com a colaboração do corpo docente, as ações pedagógicas
e administrativas a serem desenvolvidas durante o período supracitado, com o
objetivo de viabilizar material de estudo e aprendizagem de fácil acesso, divulgação
e
compreensão
por
parte
dos
alunos
e/ou
familiares.
II – Divulgar o referido planejamento entre os membros da comunidade escolar.
III – Preparar material específico para cada etapa e modalidade de ensino,
com facilidades de execução e compartilhamento, como: vídeo aulas, conteúdos
organizados
em
plataformas
virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais e correio eletrônico.
IV – Zelar pelo registro da frequência dos alunos, por meio de relatórios
e acompanhamento
da
evolução
nas
atividades
propostas.
V – Organizar avaliações dos conteúdos ministrados durante o regime especial de
aulas não presenciais, para serem aplicadas na ocasião do retorno às aulas
presenciais.

Percebe-se que a responsabilidade de funcionamento e organização para ministrar as
aulas em REANP ficaram a cargo das instituições de ensino, principalmente pelo fato da
unidade escolar ter que se organizar em plataformas virtuais de ensino, ainda com
dificuldades de adaptação à nova realidade e ainda enfrentando a falta recursos financeiros e
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suporte técnico para essa finalidade. Ressalta-se ainda que nem todos os estudantes possuem
acesso à internet, dificultando assim o acesso a essas aulas virtuais, isso demonstra o que
Bourdieu chama de violência simbólica, uma vez que as instituições de ensino e as políticas
educacionais pouco contribuíram até o momento para que seus estudantes tenham acesso as
aulas remotas, conforme aponta Bourdieu (2012, p. 485) “A escola exclui, como sempre, mas
ela exclui agora de forma continuada, a todos os níveis de curso[...]”, ou seja, faz evidenciar
ainda mais as desigualdades sociais, não proporcionando ao estudantes o que lhe é de direito.
Tem-se logo em seguida, a Resolução nº 04, de 25 de março de 2020, do CEE/GO,
que resolve prorrogar até dia 04 de abril de 2020 as aulas em REANP e que após esse período
será reavaliada a possibilidade de retorno. No mês seguinte, é emitida a Resolução nº 05, de
01 de abril de 2020, que prorroga até o dia 30 de abril as aulas em REANP, conforme aponta
o art. 2º “O regime especial de aulas não presenciais e /ou presenciais realizadas por meio de
tecnologias será estabelecido até o dia 30 de abril de 2020, podendo ser prorrogado de acordo
com as orientações das autoridades sanitárias.”

Percebe-se que as aulas mediadas por

tecnologias, conforme prevê a resolução, precisam acontecer, porém, é indisponível a vários
estudantes e até mesmo a muitos docentes, pois nem todos possuem acesso à internet. E até
então, nenhuma ação é proposta pela Secretaria Estadual de Educação para que de fato essas
aulas tenham o resultado esperado. No final do mês de maio, é apresentada a Resolução nº 09,
de 30 de maio de 2020 do CEE/GO deliberando que as aulas aconteçam até 30 de junho e que
o mês de julho será destinado as férias escolares. No mês de junho, é homologada a
Resolução nº 11, de 30 de julho de 2020 CEE/GO que reafirma que o mês de julho será
destinado as férias escolares. Ao findar de julho, é emitida a Resolução nº 13, de 28 de julho
de 2020 autorizando as aulas em REANP até o final do mês de agosto. Em agosto, é
apresentada a Resolução nº 15, de 10 de agosto de 2020 CEE/GO que autoriza o REANP até
o final do ano letivo e normatiza a questão das avaliações e mais uma vez delega somente a
instituição escolar a obrigação de buscar alternativas para que o processo avaliativo aconteça,
conforme é demonstrado no art. 5º, parágrafo 4º que propõe como instrumentos avaliativos:

I- Espaços em salas virtuais para avaliação de aprendizagem de forma discursiva
e/ou objetiva;
II- Redes sociais como ferramentas que viabilizam a participação dos alunos
e/ou responsáveis legais no processo avaliativo;
III- drive-thru para entrega e recebimento de atividades e/ou avaliações impressas;
IV- Transporte escolar como alternativa para entrega e recebimento de atividades
e/ou avaliações impressas, prioritariamente para os estudantes de zona rural ou de
áreas de difícil acesso.
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V- Criação por parte dos alunos de produtos e materiais vinculados aos
conteúdos estudados, como por exemplo histórias em quadrinhos, mapas mentais e
folders;
VI- Apresentações virtuais destes produtos em forma de webnários,
conferências, exposições virtuais, dentre outros recursos;
VII- questionários de autoavaliação;
VIII- fóruns de discussão entre alunos e professores;
IX- Avaliações diagnósticas aplicadas com periodicidades pré-definidas;
X- Avaliação oral, síncrona e online de forma individual ou em pequenos grupos
de alunos.

Nota-se que a necessidade pelo uso da tecnologia é acentuada nas resoluções até então
referenciadas, e o Estado permanece inerte a tal necessidade, pois não promoveu nenhuma
ação para que isso se efetivasse para o estudante, ficando a cargo total da instituição escolar a
responsabilidade. Em novembro de 2020, o CEE/GO emite a Resolução nº 18, de 06 de
novembro de 2020, que autoriza as aulas em REANP para o ano de 2021, durante as medidas
de isolamento social no estado. E em dezembro, é homologada a Resolução nº 20, de 04 de
dezembro de 2020, que trata do encerramento do ano letivo de 2020 e da organização para o
ano letivo de 2021, que orienta também quanto a adoção do continuum curricular, priorização
dos conteúdos curriculares necessários para prosseguimento no ano seguinte, definindo as
estratégias indispensáveis ao processo de aprendizagem das habilidades previstas no
Documento Curricular para Goiás (DC-GO), amparado na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), o que demonstra que será ofertado ao estudante somente o essencial, privando-o de
um ensino na sua integralidade. Observa-se que muito se preocupou em regulamentar e
normatizar esse período de aulas em REANP, contudo, nenhuma ação efetiva da SEDUC foi
apresentada em relação ao acesso as tecnologias para os estudantes, obstendo-os de um direito
constitucional.
Essas medidas para contenção da contaminação, impactaram diretamente no ano letivo
e na sua organização, gerando uma nova forma de organização da ação pedagógica atingindo
todos os segmentos da comunidade escolar. Caminhou-se e ainda se caminha na direção de
incertezas. A pandemia coloca as instituições de ensino em uma situação delicada, onde
precisam assumir uma responsabilidade que não é totalmente sua atribuição.
Nesse cenário foi necessário buscar alternativas para que os estudantes não fossem tão
prejudicados em seu processo de escolarização, diante de tantas incertezas e desigualdades
sociais, culturais e econômicas. Para que o processo educativo não parasse, a Secretaria
Estadual de Educação (SEDUC) adotou o Regime Especial de Aulas Não Presenciais
(REANP), e as unidades escolares tiveram que adotar estratégias para permanecer com o
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ensino a seus discentes, o que resultou em duas questões: como os professores iriam
desenvolver suas aulas e como todos os estudantes conseguiriam ter acesso as aulas em
REANP.
A suspensão das aulas presenciais, resultou num aumento expressivo das formas
digitais de comunicação, que passou a constituir um meio de ensinar, manter vínculos com os
discentes e famílias e de participar de reuniões e formações. A situação pandêmica fez com
que todos envolvidos no processo educacional pensassem em como fazer a sala de aula
acontecer em um período de isolamento social, o que foi e está sendo um grande desafio para
educação. O processo de ensino e aprendizagem foi necessário ser recriado em outro ambiente
que não fosse a sala de aula presencial.
Em relação aos docentes foi necessário que se posicionassem de forma diferenciada
em sala de aula, como mediadores dentro do processo de ensino e aprendizagem em que os
discentes teriam que se esforçar e dedicar ainda mais para conseguirem aprender, sabe-se que
nem todos tem o mesmo capital cultural desejado para o processo de aprendizagem, devido as
desigualdades de oportunidades, que se refletem através do capital econômico e social. Na
visão de Bourdieu, Bonnewitz (2003, 53-54) define como:

O capital econômico, que é constituído pelos diferentes fatores de produção (terras,
fábricas, trabalho) e pelo conjunto dos bens econômicos: renda, patrimônio, bens
materiais. [...] O capital social, que se define essencialmente como o conjunto das
relações sociais de que dispõe um indivíduo ou grupo. A detenção deste capital
implica um trabalho de instauração e manutenção das relações, isto é, um trabalho
de sociabilidade: convites recíprocos, lazer em comum, etc.

Cada unidade escolar teve a “autonomia” para decidir como ofertaria as aulas aos
estudantes com o distanciamento social. Nesse cenário, a escola e a educação, através dos
docentes, precisam se envolver com as tecnologias, as inovações tecnológicas e a realidade
virtual, o que até então era observado com muita resistência, mas também ressalta que o papel
do docente jamais será substituído pela tecnologia. Nesse contexto evidencia-se professores
que não possuem acesso à internet, que não possuem conhecimentos básicos para utilizar o
computador como ferramenta de trabalho, ou que nem possui um equipamento adequado ou
básico para a realização do trabalho proposto. E mesmo diante dessas dificuldades, os
docentes tiveram que ministrar aulas para tentar alcançar além dos discentes, a família e as
redes sociais. O que antes era inimaginável, transpôs os muros da escola.
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A princípio percebe-se uma grande dificuldade ou limitações por parte de alguns
professores em lidar com as tecnologias, em gravar áudios ou vídeos explicando os conteúdos
e ainda mais em promover uma aula síncrona para os estudantes, os professores tiveram que
virar “youtubers” de um dia para o outro, sem a menor formação para tal. Observando essas
dificuldades, a SEDUC durante todo ano de 2020 e 2021 tem promovido ciclos formativos
para docentes no que tange ao uso das tecnologias a favor da aprendizagem e principalmente
do uso da metodologia ativa, mas sabe-se que nem todos são abrangidos com essas
formações. A maioria dos professores enfrentam uma demanda exaustiva de trabalho, com
atendimentos individualizados, faltando tempo para participarem das formações tão
necessárias nesse momento, pois os atendimentos a alunos, família e até mesmo equipe
gestora, não se limitam aos horários de aulas, muitas vezes também tem dificuldade de acesso
à internet ou quando possuem sua qualidade não é satisfatória.
Quanto a elaboração das atividades ofertadas para os estudantes, foram necessárias
adequações para o período de REANP como: redução do quantitativo de atividades,
explicações claras e objetivas, pois nem sempre conseguem ser compreensíveis para os
estudantes, os objetos de conhecimentos propostos no currículo foram reduzidos aos básicos,
a linguagem utilizada pelo docente nas aulas nem sempre é a mesma usada ou compreendida
pelo estudante, o que representa uma violência simbólica exercida pelas instituições de ensino
e pelo sistema. Para Bourdieu, a violência simbólica acontece na escola de forma arbitrária e
inconsciente, sempre evidenciando os dominantes e os dominados no campo educacional.
Tem-se como dificuldade também, a falta de acesso à internet por muitos estudantes,
para acompanhar as aulas, uma vez que a maioria acontece através de grupos de WhatsApp,
Classroom e em menor quantidade através de aplicativos como o Meet, que possibilitam aulas
síncronas. Eis que emerge outra questão bastante preocupante, como promover essas aulas
para os estudantes que não possuem acesso à internet ou nem mesmo um celular, sendo
definido após muitas discussões entre as unidades escolares, que a melhor estratégia seria
disponibilizar atividades impressas semanal ou quinzenalmente, para que através do
transporte escolar, chegassem até os estudantes, principalmente aqueles que residem na zona
rural. Recebidas as atividades, esses estudantes, em sua maioria não conseguem realizar sem
um auxílio e nesse momento não possuem acesso a um docente para lhes ajudar, o que gera
um sentimento de desmotivação e falta de pertencimento. Em muitos casos, a instituição
escolar acaba por perder seu significado na vida desse estudante, como aponta Bourdieu no
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texto Excluídos do interior, (2012, p. 485) “o sistema de ensino aberto a todos, e ao mesmo
tempo estritamente reservado a poucos, consegue a façanha de reunir as aparências da
‘democratização’ e a realidade da reprodução”.
A SEDUC diante da situação enfrentada lança várias estratégias no sentido de
preparação dos docentes para lidar com os recursos tecnológicos a favor da aprendizagem,
bem como plataformas com material de apoio aos professores e em conformidade com o
Currículo do estado de Goiás, que também sofreu alterações para o ano de 2021,
contemplando objetos de conhecimento dos anos 2020/2021, visando minimizar os prejuízos
na aprendizagem. Antes da pandemia ouvia-se falar em lives, hoje se tornaram uma prática
contínua na educação, as reuniões de gestão planejamento, orientações pedagógicas, Conselho
de Classe e Trabalho Coletivo acontecem nesse formato.
A instituição escolar que deveria promover a igualdade e equidade não tem
conseguido cumprir seu papel, ou seja, a escola está apenas reproduzindo as desigualdades
sociais, e isso acontece até mesmo de forma inconsciente. As aquisições de conhecimento não
realizadas produzirão seus efeitos ao longo do percurso escolar. Conforme o pensamento
bourdesiano, Bonnewitz (2003, p. 117) considera que “[...] a escola trate como iguais em
direitos e deveres todos os indivíduos, que ela garanta igualdade de oportunidades escolares,
negando toda diferença de origem social”. E de fato a omissão por parte do Estado tem
dificultado que a instituição escolar consiga exercer seu papel. A instituição escolar está
negando as diferenças de públicos e as diferenças entre habitus.

4. Considerações Finais
A pandemia trouxe inúmeros desafios para a sobrevivência humana e para a educação,
vive-se um momento de ousadia e medo por toda sociedade. E a instituição escolar que
deveria ser uma ferramenta de transformação social tem-se mostrado com pouca autonomia e
desassistida pelas políticas públicas.
Muito se tem exigido das instituições de ensino no período de pandemia e pouco tem
se investido para que a educação consiga diante de tantas dificuldades e desigualdades sociais
alcançar um percentual de aprendizagem satisfatório dos estudantes. A Sociologia de
Bourdieu mostra que a escola é uma das instituições centrais da reprodução dos privilégios
culturais e esta, continua reproduzindo e evidenciando as diferenças das classes sociais,
mesmo que de maneira inconsciente.
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A intenção do artigo foi apresentar e discutir as possibilidades educativas em tempos
de pandemia diante de tantas desigualdades sociais e ressaltar quanto a omissão das políticas
públicas diante de tal situação.
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Resumo:
A Pandemia de COVID-19 transformou diferentes realidades e causou impactos no dia a
dia das pessoas, entre estes acontecimentos, a suspensão de atividades acadêmicas
presenciais. Logo, as atividades na Universidade Federal da Fronteira Sul estiveram
paralisadas por seis meses, afetando o desenvolvimento do semestre letivo. Após a
determinação da retomada das aulas de forma remota, através da Resolução
CONSUNI\UFFS n. 35\2020, realizamos uma pesquisa sobre o acesso digital, a ambiência
de estudos e as condições de saúde, dos estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia
da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Chapecó/ no contexto da
pandemia COVID-19, e como impactam na aprendizagem. A pesquisa apontou condições
insuficientes de acesso a equipamentos digitais dos estudantes, além de impactos
psicológicos e emocionais que fragilizam a qualidade da aprendizagem de forma remota.
.
Palavras-chave: Pedagogia. Aulas remotas. Pandemia Covid-19.
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1 Introdução
Este artigo discute o acesso digital, a ambiência de estudos e as condições de saúde,
de estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal da Fronteira
Sul (UFFS), Campus Chapecó/ no contexto da pandemia COVID-19. A pesquisa está
relacionada às atividades do Projeto de Monitoria de Ensino do curso e foi desenvolvida
entre setembro e novembro de 2020.
São muitas as dificuldades causadas pela Pandemia COVID-19. As medidas
principais para se evitar a disseminação do vírus são o uso de máscara, a higienização
constante das mãos e o distanciamento social. Este, têm impactado especialmente na
educação, causando o afastamento presencial de docentes e discentes. A suspensão das aulas
é medida essencial para se evitar a propagação da contaminação e nesse sentido, a
Universidade Federal da Fronteira Sul suspendeu o calendário acadêmico da graduação no
período de 15 de março a 20 de agosto de 2020. No dia 11 de agosto de 2020 foi publicada
a Resolução CONSUNI\UFFS nº. 35\2020, que estabeleceu o Protocolo de Biossegurança,
as Diretrizes Institucionais para preparação e execução do Plano Institucional de retorno
gradual das atividades acadêmicas suspensas para o período de emergência de saúde frente
à pandemia.

2 Metodologia
A pesquisa com os acadêmicos do curso foi realizada no período preliminar ao
semestre especial em que as aulas foram desenvolvidas de forma remota na UFFS, e
objetivou, conhecer as condições de acesso a equipamentos tecnológicos, a ambiência para
o desenvolvimento das atividades de forma remota e o impacto da Pandemia nas condições
socioeconômica e de saúde das (os) acadêmicas (os). A pesquisa também proporciona um
diálogo com os estudantes a fim de estabelecer métodos adequados ao processo de ensino
diante as situações das aulas remotas.
Organizadas em cinco blocos, as 41 questões dividiram-se em: Bloco 1, denominado
Aspectos Socioculturais, constituído pelas questões de 01 a 13, relacionadas a identificação,
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nome, nome social, e-mail, telefone, ano de nascimento, gênero, cor/raça, município e bairro
onde mora, fase e turno da matrícula bem como profissão atual.
O segundo bloco abordou aspectos socioeconômicos, em que as discentes
responderam sobre condições de trabalho e o impacto da pandemia na renda familiar e sobre
o acesso a auxílio socioeconômico da Universidade. Ainda, sobre a participação em projetos
de Pesquisa, Ensino e Extensão e sobre a inscrição no Edital Nº 479/GR/UFFS/2020, que
objetivou viabilizar o acesso digital 1 aos acadêmicos na UFFS.
O terceiro bloco de questões abordou o acesso a recursos tecnológicos e a ambiência
de estudos. Assim, as questões de 22 a 40, relacionaram-se às características do grupo
familiar e a algumas características da residência para o estudo domiciliar, por exemplo, se
dispõe de ambiente privado, com boa iluminação e ventilação, quais equipamentos utiliza
para acompanhar as aulas remotas, se possui internet e sua capacidade de dados e de conexão
e, se possui habilidade com os recursos e ferramentas tecnológicas para o acompanhamento
das aulas virtuais e para o desenvolvimento das atividades de forma remota.
O quarto bloco intitulado Condições de saúde física, mental e emocional, que
consistia das questões 32 a 39, pontuaram sobre situação em relação aos grupos de risco para
a Covid-19, se a discente se sente bem e com boa saúde, se tem insônia, se sente cansada ou
irritada, se consegue se concentrar, sente-se deprimida, utiliza medicamentos de uso
contínuo e se tem condições emocionais e psicológicas para a continuidade do curso com
ensino remoto.
A última questão, discursiva, abordou sobre a adoção do Ensino remoto na UFFS,
diante das condições de excepcionalidade devido a pandemia de Covid-19.
O questionário foi estruturado usando-se a ferramenta Google Forms e enviado no email e no Whatsapp dos estudantes, as respostas arquivadas automaticamente para posterior
conferência.
O Curso de Pedagogia do Campus Chapecó, no momento de realização da pesquisa,
contava com 329 estudantes matriculados regularmente, sendo 170 no turno matutino e 159
no noturno.
Através de uma metodologia quantitativa, foram recolhidos os dados de 111
respostas, destas, oito foram consideradas inválidas e descartadas, pois eram derivadas dos
testes ou por duplicidade, logo, 103 respostas foram consideradas válidas para a análise. O
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procedimento de tabulação dos dados desenvolveu-se de forma automática, com relatórios
gerados pelo próprio Google Forms, mas em algumas questões, houve a contagem e
organização manual das informações.

3. A UFFS e o Curso de Graduação em Pedagogia\campus Chapecó: o perfil dos
estudantes aspectos socioeconômicos e condições de acesso digital

O Conselho Universitário (Consuni) da Universidade Federal da Fronteira Sul
(UFFS), considerando a Resolução 35/CONSUNI/UFFS/2020 e as deliberações em sua 10ª
Sessão Extraordinária de 2020, aprova o Calendário Acadêmico Especial Unificado (2020.1)
para o retorno das atividades letivas suspensas, e assim, no dia 03 de setembro foi publicada
a Resolução 41\CONSUNI\UFFS\2020, que aprovou o calendário acadêmico especial
unificado para o retorno das atividades e definiu as datas de retomada do semestre 2020.1
para o dia 21 de setembro de 2020, bem como, o final do semestre 2020.1 em 30 de janeiro
2021.
A Universidade Federal da Fronteira Sul, possui seis campis, abrangendo os estados
do Paraná, com campi nos municípios de Realeza e Laranjeiras do Sul, Santa Catarina, com
campus no município de Chapecó e Rio Grande do Sul com campi em Cerro Largo, Erechim
e Passo Fundo, abrangendo mais de 400 municípios da Mesorregião Grande Fronteira do
Mercosul – Sudoeste do Paraná, Oeste de Santa Catarina e Noroeste do Rio Grande do Sul.
Esta região, por tempos negligenciada, teve acesso à educação superior pública,
gratuita e de qualidade. Após sua criação em 15 de setembro de 2009, pela Lei Nº 12.029, a
admissão de estudantes se deu por meio de políticas de ingresso, favorecendo assim jovens
que cursaram o ensino médio exclusivamente em escolas públicas.
A UFFS é construída por estudantes oriundos de escolas públicas, que, em sua
maioria necessita trabalhar no contraturno de estudos, dificulta a participação de forma mais
ativa nas vastas possibilidades de formação que a Universidade promove. Pois, a
participação em programas de pesquisa, de extensão e atividades acadêmicas
extracurriculares, corrobora de forma substancial para uma formação mais sólida. De acordo
com Corbucci (2014, p.07):
O acesso à educação superior no Brasil é notoriamente restrito, o que não tem sido
objeto de discórdia entre os estudiosos da área. Em parte, isto pode ser explicado
não só pelo passado escravocrata e pela implantação tardia de cursos superiores
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no país, mas também pela natureza e abrangência das políticas e ações voltadas à
reversão ou mitigação desta situação.

Nesse sentido, a Instituição implementou a partir do Decreto nº 7.234/2010, que tem
por objetivo custear despesas estudantis como alimentação, moradia e transporte e demais
ações listadas no § 1º do Art. 3º do PNAES. Assim, a partir de análise socioeconômica 2 e
inscrição nos editais dos auxílios, ampliam-se as condições de permanência.
Em relação ao contexto pandêmico, a UFFS também criou políticas para a aquisição
de equipamentos como por exemplo, o Edital Nº 479/GR/UFFS/20203, visto que, a
Universidade dispõe somente de aulas presenciais, e adotando-se, temporariamente, a
modalidade Remota Emergencial.
Ressaltamos que a democratização do acesso e da permanência à educação superior
é um desafio posto à sociedade brasileira, e nesse âmbito, insere-se a implantação da
Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS. Em 2010, a UFFS inicia as suas atividades
com o propósito de atender à expansão e interiorização da educação superior pública no
Brasil. Enquanto parte e materialização de uma política pública nacional de educação, a
UFFS nasce como resposta a alguns dos históricos problemas educacionais brasileiros:
baixas taxas de acesso à educação superior, sobretudo dos jovens entre 18 a 24 anos;
matrículas majoritariamente concentradas nas IES privadas; concentração das IES públicas

A análise socioeconômica tem por finalidade analisar a situação socioeconômica dos estudantes, gerando um
índice de vulnerabilidade socioeconômica (IVS), assim como manter um banco de dados dos estudantes
classificados para serem atendidos em programas, projetos, benefícios e serviços que dependem de análise
socioeconômica. A análise socioeconômica destina-se aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduação da UFFS. O processo de análise socioeconômica é realizado pelo Setor de Assuntos Estudantis
(SAE) de cada campus. As regras para a realização de análise socioeconômica encontram-se disponíveis na
Resolução nº 10/2016-CONSUNI/CGAE
2

3

A Universidade Federal da Fronteira Sul publicou o Edital nº 479/GR/UFFS/2020, com as normas do processo
seletivo para inclusão digital. A ação objetivou conceder auxílio financeiro e acesso ao programa “Alunos
Conectados”, via RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa /MEC), para viabilizar acesso às aulas remotas,
iniciadas no semestre especial, aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, enquanto
perdurar a pandemia de COVID-19. O benefício foi concedido por meio de três modalidades distintas: Auxílio
financeiro para aquisição de notebooks/chromebooks/computadores desktops; Auxílio financeiro para
aquisição de pacote de dados de internet; Oferta de chip de celular para acesso ao programa “Alunos
Conectados”, via RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa /MEC). O Edital atendeu estudantes de curso de
graduação que se enquadraram nos seguintes critérios: não ter acesso à internet para realização das atividades
acadêmicas remotas e não ter acesso a computador para a realização das atividades acadêmicas remotas.
Conforme o Edital, a iniciativa objetivou atender às necessidades dos estudantes de graduação em
vulnerabilidade socioeconômica, incluindo as necessidades específicas de aprendizagem, diversidades e
singularidades de estudantes que vivem e habitam nos mais diferentes territórios na região de abrangência da
UFFS, em particular, indígenas, quilombolas, faxinalenses, acampados e assentados da reforma agrária, da
agricultura familiar e camponesa. Para efetivação do Programa, a UFFS destinou o montante de R$
2.200.000,00, oriundo do Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Do valor, 90% foram destinado
para o acesso a equipamentos de TI e 10 % para o acesso à internet.
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nas regiões litorâneas, sobretudo nas capitais; pesquisa e pós-graduação concentradas nas
IES públicas; assimetrias regionais na distribuição dos cursos e das vagas de graduação e de
pós-graduação, entre outros.
A UFFS, desde o seu primeiro processo seletivo, favoreceu o ingresso dos alunos
oriundos da escola pública e a partir da Lei nº 12.711/2012, do Decreto nº 7.824/2012 e da
Portaria Normativa MEC nº 18/2012, implantada integralmente em 2013 e que contempla
todos os cursos de graduação, a UFFS reserva em torno de 90% das vagas para estudantes
que cursaram o ensino médio exclusivamente em escola pública.
Assim, considerando o contexto geral dos estudantes da UFFS e a pandemia de
Covid-19, o Projeto de Monitoria do curso de Pedagogia buscou compreender o perfil e
condições para a retomada das aulas de forma remota.
Estudantes de todas as fases responderam ao questionário, 14,6% de alunos que
responderam são da primeira fase, seguidos de 5,8% da segunda fase, 9,7% da terceira fase,
6,8% da quarta fase, 16,5% da quinta fase, 10,7% da sexta fase, 15,5% da sétima fase, 6.8%
da oitava fase, 8,7% da nona fase e por fim, 4,9% da décima fase.
Do total de 103 respostas, 62,1% dos estudantes estão no turno matutino e 37,9% no
turno noturno. Em relação ao ano de ingresso dos (as) estudantes de Pedagogia que
responderam ao questionário, a maioria ingressou no ano de 2018, totalizando 27 estudantes
(26,21%), em seguida, o ano de 2017 como 24 discentes (23,30%). O ano de 2020 com 19
estudantes (18,44%), no ano de 2016, 13 estudantes (12,62%), em 2019, 12 estudantes
(11,65%), em 2015, 6 estudantes (5,82%), 1 estudante em 2014 (0,97%), e por fim 1
estudante em 2010 (0,97%).
A partir dos dados da pesquisa, observou-se que 92,23% dos estudantes do curso são
do gênero feminino e 7,76% do gênero masculino. Estudantes brancos, representam (67%),
seguido de pardos (20,4%), pretos (11,7%) e indígenas (1%).
Os (as) estudantes são em sua maioria residentes na cidade de Chapecó, pois dos (as)
103 discentes que responderam ao questionário 82, (79,61%) são do referido município e
outros 20 (20,37%) oriundos de diversos municípios da região, inclusive de outros estados,
que precisam se deslocar diariamente para as aulas, ou que tem moradia temporária durante
a graduação no município de Chapeco. Dentre aqueles estudantes que residem em Chapecó,
96 (93,11%) estudantes residem na área urbana, e 7 (6,79%) em áreas rurais.
A pesquisa aponta que a maioria dos estudantes do curso reside na região territorial
de abrangência da universidade. Este dado é importante no sentido de que fortalece o
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objetivo/perfil Institucional da UFFS, acerca do compromisso com o desenvolvimento
econômico e social com a região de abrangência.
Na questão sobre o trabalho que exerce atualmente, a pesquisa aponta que cerca de
28 estudantes somente estudam, 26 estudantes trabalham em áreas gerais do comércio ou
indústria fazendo parte dos 26,19%. Cerca de 8 estudantes estão desempregados (7,76%), e
há uma estudante aposentada (0,97%). Destacamos neste item que, quarenta e um estudantes
trabalham na área educacional, atuando como bolsistas, estagiários, auxiliares de sala ou
professores, o que favorece o processo formativo aproximando as estudantes da escola ainda
na graduação.
Segundo dados do IBGE, o Brasil possui 8,45 milhões de estudantes matriculados
em cursos de graduação, destes 75,4% em universidades privadas. Dos estudantes das
universidades federais, 53,5% são de família com renda mensal per capita de até um saláriomínimo; 54,6% são do sexo feminino; 51,2% são pretos, pardos ou quilombolas; e 0,9% são
indígenas. Quanto às condições materiais desses estudantes, temos que 74,9% das
residências têm algum tipo de acesso à Internet, sendo 98,7% do acesso feito por meio do
celular. As residências brasileiras que possuem microcomputador correspondem a 43,4%
(IBGE, 2020).
Referente a conexão à internet sessenta e cinco (63,1%) estudantes assinalaram ter
acesso próprio, trinta e quatro (33%) discentes, possuem acesso limitado e quatro (3,9%)
discentes, não têm acesso de conexão própria com a internet e dependem da Universidade,
do local de trabalho ou de redes de acesso livre.
Ainda sobre condições de acesso a internet, cinquenta e oito discentes (56,3%)
responderam que têm acesso via fibra óptica de internet, esse tipo de conexão costuma ser
constante e apresenta poucas variações de velocidade. Outras trinta e duas (31,1%) disseram
que utilizam conexão discada, logo este tipo de internet geralmente apresenta mais
problemas referentes à variação de velocidade e tem como característica ser mais lenta que
a via fibra óptica. Sete estudantes (6,8%) usam a internet com conexão via ADSL que tem
como base de transmissão uma linha telefônica, esse tipo de internet geralmente faz o
download mais rápido que o upload. Três discentes (2,9%) responderam que têm conexão
via rádio, pois esse tipo de internet é opção para regiões rurais, onde a tecnologia via fibra
óptica não chegou ainda.
A internet via satélite, também é uma opção para quem vive em regiões rurais, tem
como característica principal o seu alcance a locais mais remotos, porém, o preço é um fator
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que a torna uma internet menos acessível, apenas um (1%) discente respondeu que utiliza
esse tipo de internet. A conexão Dial modem (Internet discada) foi muito popular no início
da década de 2000 no Brasil, pois tem como característica a baixa velocidade, o que torna
muito difícil o acompanhamento de aulas ao vivo, seu alcance é limitado, dois estudantes
disseram usar esse tipo de internet. Outras trinta e duas pessoas (31,1%) não souberam
informar que tipo de conexão de internet possuem.
Ainda sobre inclusão digital, os estudantes responderam, quais equipamentos
possuem para acompanhar as aulas remotas. Quarenta e sete (45,6%) estudantes
responderam que possuem computador próprio em casa. Um (1%) disse ter tablet
compartilhado para realização das aulas remotas. Cinquenta e três (51,5%) têm telefone
móvel de uso exclusivo. Sete (6,8%) discentes responderam que têm telefone móvel de uso
compartilhado e três (2,9%) afirmaram não ter nenhum instrumento para realização das aulas
online. Evidenciam-se dificuldades de uma parcela dos estudantes para realização das aulas
remotas, já que das 103 respostas do questionário, três não dispõem de nenhum equipamento
eletrônico e quatro disseram não ter nenhum acesso à internet. Dentre os que responderam
ter algum equipamento eletrônico, cinquenta e três estudantes dispõe apenas celular.
Conforme nota técnica do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA),
intitulado Acesso domiciliar à internet e ensino remoto durante a pandemia, o problema do
acesso à internet diminui de acordo com o nível de ensino, pois tem uma porcentagem maior
de estudantes na educação básica sem acesso à internet e menor na educação superior que
varia, na graduação e pós-graduação, sendo maior na graduação do que na pós-graduação.

No ensino superior, o problema mostra-se bem menor. Afinal, há quase cinco
vezes menos matrículas e cerca de sete vezes menos casos de falta de acesso
domiciliar à internet entre estudantes de graduação e de pós-graduação do que
entre estudantes de educação básica. Somando graduação e pós-graduação stricto
sensu, não chega a 200 mil o número de estudantes que não dispunham de acesso
domiciliar à internet em banda larga ou 3G/4G em 2018. (CASTIONI; MELO;
NASCIMENTO; RAMOS, 2020, p.09)

Em contrapartida, os autores ressalvam:
Essa dimensão reduzida não deve ser interpretada como se fosse inexistente o
problema do acesso em nível superior. O problema já existia em 2018 e é possível
que tenha se tornado maior ao longo de 2020. Isto porque os campi de instituições
de ensino superior localizam-se majoritariamente em espaços urbanos e é possível
que parte de seus estudantes, que migram mais para estudar do que os da educação
básica, tenham retornado a seus domicílios de origem durante a pandemia –
hipótese que pode significar maiores proporções sem acesso adequado à internet
em 2020 do que em 2018. (CASTIONI; MELO; NASCIMENTO; RAMOS, 2020,
p. 09)
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Nesta nota técnica, os autores realizaram a pesquisa no contexto pandêmico, após
quatro meses decorridos da suspensão das aulas da rede pública e privada, da educação
infantil à graduação. O debate é construído acerca da situação em que posteriormente seria
aderido o ensino remoto emergencial, sendo este semelhante às modalidades de EaD. O tema
será tratado levando em consideração a realidade de alunos e professores e seus respectivos
acessos às soluções tecnológicas, e adaptações de ensino-aprendizagem adequadas. Foi
necessário um debate urgente, para que fossem minimizados os efeitos de inércia entre a
paralisação de atividades e seu retorno gradual, e com isso estudar melhores formas de
preparação e efetivação do ensino em outra modalidade.
Em relação as habilidades que os estudantes têm em relação aos equipamentos e suas
usabilidades, pois em um contexto de aulas remotas emergenciais, necessita-se
conhecimentos para o acesso às aulas em diferentes plataformas, assim como a submissão
de avaliações e trabalhos, e diante disso, a maioria dos estudantes (62,1%) declarou ter
conhecimento razoável sobre, mas ainda necessita de acompanhamento ou tutoriais para se
sentir seguro. Os estudantes que responderam ter muita facilidade e que se sentem seguros
para fazer as atividades propostas, totalizaram 30,1%, e estudantes com pouca ou nenhuma
facilidade totalizaram 7,8%. Este item aponta problemáticas a serem discutidas no curso, no
contexto das aulas remotas, pois haverá problemas de conexão, conhecimento restrito sobre
tecnologia e das plataformas de acesso às aulas.

4. Condições de saúde dos estudantes para o acompanhamento das aulas remotas

Buscamos mapear as condições de saúde física, mental e emocional, dos estudantes,
o tempo disponível para se dedicar às atividades assíncronas, e as condições do ambiente
domiciliar para o desenvolvimento das atividades e acompanhamento das aulas.

Sessenta

e nove (67%) estudantes afirmam disponibilidade limitada, devido às obrigações de trabalho.
Vinte estudantes (19,4%), responderam que seu tempo é limitado pela presença de crianças
em casa, ou seja, o contexto pandêmico nos traz mais uma indicação que pode levar à evasão
durante a consolidação das aulas remotas, pois junto às universidades, as escolas municipais
e estaduais também interromperam suas atividades, afetando a rotina de muitas famílias,
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logo mães e pais precisaram reorganizar sua rotina de trabalho e estudo com crianças em
casa. Outro fator que faz com que as crianças estejam em casa e sob o cuidado dos pais é
que, enquanto jornadas diárias de trabalho ultrapassam mais de 6 horas, há a possibilidade
de poder atribuir o cuidado dos filhos aos avós, mas devido à alta taxa de mortalidade do
vírus, crianças também são impedidas de permanecerem com pessoas idosas.
Em relação a ter um tempo integral de dedicação aos estudos, assinalaram somente
nove estudantes (8,7%), sendo de igual valor os estudantes que não possuem tempo integral,
pois cuidam de familiares, sendo 9 (8,7%). Os estudantes também destacaram: inexistência
de espaço individualizado para estudos, tempo limitado pelo uso compartilhado de
computadores e demais dispositivos eletrônicos, acúmulo de serviços domésticos,
dificuldade em conciliar estudos com os cuidados de filhos e familiares,
Sobre as condições de saúde, os estudantes podiam assinalar mais de uma alternativa
e poderiam inserir algum fator de risco não contemplado entre as alternativas.
A maioria dos estudantes relatou ter contato ou pertencer ao grupo de risco. Assim,
dos cento e três estudantes, somente 38 (22,6%) declararam não possuir nenhum quadro de
risco que agravam a doença, assim como não mantém contato com pessoas vulneráveis ou
com doenças crônicas. Vinte e cinco (15,0%) estudantes relatam ser responsável, ou
coabitam com pessoas do grupo de risco, vinte (11,9%) tem filhos com idade escolar ou
inferior a seis anos, dezoito (10,7%) declaram possuir doenças crônicas, quatorze (8,3%)
possuem asma moderada/grave, e quatorze (8,3%) trabalham com pessoas do grupo de risco.
As pessoas que declararam ser diabéticas são sete (4,16%), outras sete, são gestantes
ou lactantes (4,16%). Pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos somaram dez
(5,9%), em tratamento com imunossupressores três (1,7%), imunodepressão Três (1,7%).
Duas pessoas (1,1%) declararam trabalhar no HRO (Hospital Regional do Oeste), uma
pessoa declarou ter depressão, uma (0,5%), 1(0,5%) obesidade mórbida, uma (0,5%) com
gestação de alto risco e uma (0,5%) pessoa declarou trabalhar em local com grande acúmulo
de pessoas.
Das cento e três pessoas que responderam ao questionário, trinta e nove pessoas
(37,9%) declararam se sentirem irritadas (fatigadas) e cansadas, trinta e seis (35%) pessoas
declararam às vezes e vinte e oito (27,2%) não tiveram alteração de humor. Perguntado se
se sentiam capazes de se concentrar nas tarefas, cinquenta e uma (49,5%) pessoas
responderam que às vezes, quarenta e cinco (43,7%) responderam sim, e sete (6,8%)
afirmaram que não conseguem se concentrar. Ainda em relação às suas emoções quarenta e
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oito (46,6%) pessoas declararam sentir-se deprimidos às vezes, trinta e duas (31,1%) não se
sentem deprimidas, doze (11,7%) afirmaram se sentirem deprimidas e onze (10,7%)
responderam que se sentem deprimidas com frequência.
Sobre a adoção do ensino remoto na UFFS, considerando-se a excepcionalidade
devido a pandemia de Covid-19, sessenta e duas (60,2%) pessoas afirmaram ser uma
excelente alternativa a ser implantada neste momento, dezoito (17,5%) disseram que deveria
ser implantada quando houvesse acesso, mesmo que restrito, aos laboratórios e à biblioteca
para apoio às atividades de ensino remoto. Para treze (12,6%) pessoas, só deveriam ser
implementadas quando as aulas presenciais retornassem, como apoio para acelerar a
recuperação do semestre, por fim dez (9,7%) estudantes responderam que não deveria ser
implementada o ensino remoto, que as aulas deveriam retornar presencialmente após a
pandemia.

5 Considerações Finais
A pesquisa apontou um cenário preocupante relacionado as condições de acesso as
tecnologias que os estudantes do curso de pedagogia possuem para desenvolver as aulas de
forma remota. A Universidade Federal da Fronteira Sul, ao retomar as aulas de forma remota,
desconsiderou aspectos importantes da realidade de estudantes e de professores, bem como
questões pedagógicas e tecnológicas relacionadas a esta metodologia. Pontuamos ainda, os
impactos psicológicos emocionais decorrentes deste período de isolamento.
Não houve um diagnóstico amplo sobre condições de acesso aos recursos
tecnológicos dos estudantes e uma preparação para as aulas síncronas e assíncronas, uma
vez que os estudos de forma online exigem maior grau de autonomia e habilidades
acadêmicas, além de domínio dos recursos digitais.
Ressaltamos ainda, conhecimentos restritos dos professores em relação as
plataformas online, destacando que a capacitação dos professores se reduziu a algumas
oficinas sobre o Moodle e Webex organizadas por colegas técnicos e docentes que
socializaram conhecimentos sobre as plataformas.
Considerando os dados da pesquisa, em que destacamos as precárias condições de
acesso dos estudantes do curso de Pedagogia às tecnologias, somados a insuficiência de
processos de formação e orientação permanente aos docentes para o desenvolvimento das
aulas de forma remota a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem pode estar
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comprometido, o que requer acompanhamento e avaliação do processo pelo curso.
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Resumo:
A interação social da escola tem um importante papel na construção da identidade infantil
estabelecendo relações individuais para o autoconhecimento e interpessoais, no ambiente em
que vivemos influencia a nossa interação em sociedade. As metodologias utilizadas através
de eixos norteadores, habilidades e competências propostas pela Base Nacional Comum
Curricular - BNCC, fortalecendo a autonomia e a construção identitária da criança que está
em constante processo de formação, relacionando e respeitando os semelhantes de forma
equilibrada. A partir dos resultados obtidos com este projeto identificamos a necessidade de
formação de crianças em adultos responsáveis e com senso de cidadania com conceitos que
serão utilizados em toda a sua vida em sociedade.

Palavras-chave: Identidade. Interação social. Cidadania.
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1 Introdução

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID além de ser um
programa de incentivo e valorização da formação docente, é ainda uma rica oportunidade de
relacionamento entre a teoria e a prática, através da escola campo que se inicia a vivência no
cotidiano escolar, esse relato de experiência apresenta resultados do projeto de intervenção
que foi introduzido por meio de aulas remotas devido a Pandemia de COVID-19 ao qual
estamos vivendo, realizado na escola campo Educandário Joaquim Câmara Filho em Pires
do Rio- Go com os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental dos anos iniciais no período
matutino. Foram utilizadas metodologias com literatura infantil e contação de histórias
abordando o tema construção da identidade a partir das relações interpessoais. Esse projeto
foi importante nesse momento de grande desafio de aulas remotas impostas pela pandemia,
pois as práticas organizadas incluem elaboração de vídeos das histórias apresentadas e outros
conteúdos interdisciplinares focados na dificuldade do momento. Esse relato tem o objetivo
de destacar e valorizar as diversidades existentes e o respeito mútuo entre as crianças no
ambiente escolar e posteriormente na sociedade onde vivem.

Segundo Ivone (2008) a formação da aprendizagem na Educação Contemporânea
deve abranger questões sobre as diversidades e diferenças das pessoas no ambiente escolar,
tais como: gênero, etnias, raças, sexo, classe e outras, refletindo e valorizando o
conhecimento que essa diversidade trás para a sala de aula, incentivando o ensinoaprendizagem, mas que é deixado de lado por muitos professores.

É essencial que a escola reconheça e valorize as diversidades culturais entre os
alunos. De acordo com Gadotti (1992,p. 21):

“A escola que se insere nessa perspectiva procura abrir os horizontes de seus
alunos para a compreensão de outras culturas, de outras linguagens e modos
de pensar, num mundo cada vez mais próximo, procurando construir uma
sociedade pluralista”.

O intuito desse projeto foi unicamente de ensinar e conscientizar as crianças sobre
diversidades na identidade e inclusão social o mais cedo possível, pois nessa faixa etária já
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conseguem compreender muito da vida que os cercam.

2 Metodologia
Para iniciar as atividades foi realizada leitura de documentos que fundamentam as
ações educacionais, tendo por base os eixos das práticas pedagógicas e as competências
propostas pela BNCC para o ensino fundamental I sendo elas: conhecimento, Pensamento
científico, crítico e criativo, Repertório cultura, Comunicação, Cultura digital, Trabalho e
projeto de vida, Argumentação, Autoconhecimento e autocuidado (BRASIL, 2018)

No que diz Faria, et.al (2017) é desde a infância que se constroem experiências para
formação da própria identidade, formando o caráter, a personalidade e a consciência. Com o
mesmo cuidado que ensina e instrui para a vida, a criança deve ser orientada em uma cultura
que estimule o pensamento, os sentimentos, despertando nelas a sensibilidade e esses são
fatores que a contação de história certamente impulsiona por meio da emoção e
autoconhecimento. Contar história é uma ação necessária para a aprendizagem e o
desenvolvimento da criança, pois desde pequenos eles já despertam interesses por fantasias
e encantos por meio da arte.

A leitura é uma fonte inesgotável de aprendizagem e conhecimento, reflexões,
convicções nos dando acesso aos mais variados locais e diferentes épocas da história que
nos permite ver o mundo através das palavras, como defende Paulo Freire.
“A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta
não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se
prendem dinamicamente” (FREIRE, 1989, p. 09).

Após a pesquisa e coleta de dados sobre o tema a metodologia utilizada foi a partir
de três eixos norteadores: Artes Visuais; Linguagem Oral e Escrita e Natureza e Sociedade,
com contação de história enfatizando a literatura infantil e o desenvolvimento do processo
de apropriação de leitura e escrita a partir do livro “Ninguém é igual a ninguém” (Regina
Otero/ Regina Rennó). Trabalhou-se o documento de Identidade, sendo este o Registro Geral
de identificação de pessoa física na qual contém várias informações presentes na certidão de
nascimento além da impressão digital a qual é única em cada indivíduo. Enfatizamos a
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construção da sua identidade que se dá por meio das interações dos indivíduos com o meio
social em que convive, na qual os alunos preencheram o seu nome completo, por meio de
ilustração do autorretrato e da sua digital. Como a leitura do livro em questão trabalha as
diversidades existentes e o respeito mútuo entre as crianças; No primeiro momento
apresentamos o vídeo do youtube da historinha “Ninguém é igual a ninguém”. E realizamos
uma reflexão sobre as diferenças de cada um, ressaltando que cada pessoa é um ser único e
devemos respeitar todas as diferenças. Em seguida orientamos a turma a realizar a atividade
na qual os alunos pesquisaram figuras com pessoas de diversas etnias. Ressaltar as diferenças
que cada um possui e a sua importância os quais nos tornam especiais.

3 Resultados e Discussão

A partir da execução deste trabalho podemos verificar que esse projeto foi eficaz para
que as crianças se analisassem como sujeito único, entre uma ampla pluralidade e para que
isso fosse possível, foram propostas atividades que demonstraram que a partir do nascimento
de uma criança ao realizar o ato de nomeá-la gera-se uma identidade, e a construção da
própria identidade se faz por meio da interação social em que estão inseridos na sociedade,
ressaltando ainda que o primeiro grupo de convívio no qual participamos é o grupo familiar.
Marques et.al (2020) diz ainda que quando vão para a escola, as crianças adentram a um
novo meio social, com pessoas de diferentes costumes e ensinamentos do seu convívio
familiar. Essa nova etapa auxilia a criança a desenvolver sua identidade adquirindo
autonomia através de reconhecimento e interação com a diversidade no ambiente escolar.

4 Considerações Finais

A construção da identidade começa na infância formando a personalidade, a
consciência e o caráter pessoal de cada ser, é necessário a interação social e a socialização
com o meio pois as crianças aprendem observando outras pessoas, a escola tem um
importante papel nesse progresso por meio de ações e práticas de ensinos com habilidades
que auxiliam nos saberes da criança.
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Resumo:
A oralidade e o letramentos acompanham os comportamentos sociais como práticas
educativas essenciais no processo de comunicação dos indivíduos. O ensino da oralidade
não pode ser realizado isoladamente, pois mantém relações mútuas com a escrita. Ambas
servem à interação verbal cuja conexão se dá por meio dos gêneros discursivos, adaptados
aos diversos contextos sociais. Portanto, ao preparar o aluno para o mundo letrado, a
escola deve assumir em seu projeto pedagógico a estratégia dialética que vincule os
gêneros orais e escritos às práticas sociais. Neste trabalho foi estabelecida uma abordagem
qualitativa, de caráter bibliográfico, com o objetivo de estabelecer uma reflexão sobre a
temática da oralidade e letramento no processo de ensino-aprendizagem dos anos iniciais
do ensino fundamental. Buscou-se também averiguar como a linguagem oral deve ser
trabalhada dentro da sala de aula; identificar atividades que proporcionam o
desenvolvimento da oralidade; e por fim, foi elaborado um material para o ensino da
oralidade e letramento, sob viés do gênero tutorial, como proposta de uma sequência
didática. Por conseguinte, conclui-se que o trabalho com os gêneros orais deve ter início
desde os primeiros anos do ensino fundamental, onde a sequência didática como
ferramenta de ensino pode colaborar com a aprendizagem dos alunos e permitir o domínio
de um gênero discursivo de forma gradual, facilitando a identificação das dificuldades
dos alunos; além de trabalhar com a leitura, produção textual, oralidade e aspectos
gramaticais em conjunto, o que faz mais sentido para o discente. Portanto, espera-se que
este estudo contribua com a prática docente ao tangir o trabalho com gêneros orais e
escritos na escola, para que os alunos ampliem seus letramentos no que se refere à fala.
Saibam adequar a linguagem às diferentes situações de uso, com garantia ao acesso dos
saberes linguísticos que são necessários para o pleno exercício da cidadania.

Palavras-chave: Oralidade. Letramento. Práticas Educativas. Sequência Didática.
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Resumo:
A educação a distância e ensino remoto emergencial tem se tornado cada vez mais presente na
educação, mas nem mesmo os professores que já adotavam ambientes online nas suas práticas,
imaginavam que seria necessária uma mudança tão rápida e emergencial, devido à expansão do
coronavírus. Objetivo: desenvolver uma análise documental e bibliográfica, analisando e
verificando as relações entre o ensino remoto emergencial e a educação a distância.
Metodologia: Trata-se de um estudo realizado por meio de levantamento bibliográfico e
baseado na experiência vivenciada pelos autores por ocasião da realização de uma revisão
integrativa descritiva, com abordagem qualitativa Resultados: existem diferenças entre ambas,
onde o currículo da maior parte das instituições educacionais não foi criado para ser aplicado
remotamente. Nas instituições de formação de professores, são escassas as ações pedagógicas
para utilizar as TICs, e também se verificou que faz necessária uma formação continuada entre
os professores, com abordagem interdisciplinar, de modo que as novas relações estabelecidas
pela tecnologia propiciem o repensar pragmático do processo de ensino-aprendizagem e da
construção de novas metodologias pedagógicas. Conclusão: em virtude do que foi mencionado,
destacamos a falta de políticas públicas, que envolvam as tecnologias no ambiente educacional,
e que as tecnologias no ambiente escolar promovam ambientes de aprendizagem colaborativos
e construtivistas independente dos métodos utilizados.
Palavras-chave: Educação a Distância; Ensino Remoto; Professor.
1. Introdução
A evolução das tecnologias e das redes de comunicação tem provocado mudanças
acentuadas na sociedade, impulsionando o nascimento de novos paradigmas, modelos,
processos de comunicação educacional e novos cenários de ensino e de aprendizagem
(MOREIRA; HORTA, 2020). Mesmo aqueles professores que já faziam uso de ambientes
virtuais nas suas práticas, não poderiam prever uma mudança tão rápida e urgente, de forma
quase obrigatória, devido à expansão do Doença por Coronavírus-2019 (COVID-19)
(MOREIRA; HENRIQUES; BARROS, 2020). Conforme Faria (2016) afirmam que no aspecto
educacional a manifestação mais vulnerável dos impactos do coronavírus no Brasil se observa
na urgência de todos os entes federativos e em todas as etapas da educação básica e superior
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pela implantação urgente do que se convencionou, para alguns, de educação remota
emergencial.
Para Fonseca e Franco (2020), a educação presente hoje com a chegada do vírus obrigou
as instituições educativas e os professores a adotar práticas de ensino a distância, e as escolas
públicas utilizarem as práticas de ensino remoto na urgência, muito diferentes das práticas de
uma educação digital em rede de qualidade. Uma infinidade de nomes, significados, programas,
links começou a invadir os dias dos professores causando uma celeuma cultural nos
pensamentos dos mesmos. Portanto com objetivos de esclarecer algumas questões em torno da
Educação a Distância (EAD) e o Ensino Remoto, idealizamos este trabalho. Buscando na
literatura atual para responder às seguintes questões: Mas afinal o que é EAD? O que é o Ensino
Remoto? Quais as diferenças da EAD e do Ensino Remoto?
Partindo da premissa de que é necessário dar subsídios aos educadores para
compreender melhor o processo de ensino no qual estão inseridos e assim poder agir de forma
mais consciente e autônoma nessas questões são importantes de serem debatidas, pois ainda há
muitas dúvidas sobre essas modalidades. Os educandos devem entender as mudanças ocorridas
na educação e o surgimento de conceitos novos que tiveram que ser absorvidos rapidamente
por esses profissionais (DA SILVA, 2017). Essas questões são importantes de serem debatidas,
pois ainda há muitas dúvidas sobre essas modalidades. E partindo do pressuposto de que a
escola e os professores farão uso das ferramentas digitais, mesmo quando a pandemia acabar.
Segundo Moran (2012) a EAD é caracterizada como o processo de ensino, intercedido
por computadores, no qual professores e professoras e estudantes estão fisicamente separados,
mas interligados por tecnologias da informação e comunicação (TIC). Para Behar (2020), a
EAD nada mais é que um processo educacional amplo, que se caracteriza por incorporar novas
tecnologias de informação aos processos educacionais. Para Moran (2012), a EAD pode ser
considerada e definida como uma modalidade de ensino que facilita a auto aprendizagem,
utilizando de diversos recursos didáticos, sendo apresentados em diferentes suportes de
informação, utilizando variados meios de comunicação.
Esta modalidade de ensino vem sendo utilizada em vários países, nos cinco continentes,
onde se incluem cursos formais e informais, tanto da iniciativa pública como privada. A origem
exata da EAD ainda é motivo de discussões, para alguns estudiosos essa modalidade de ensino
provém da Europa e dos Estados Unidos, quando as estradas de ferro passaram a ser utilizadas
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(SOUSA; BORGES; COLPAS, 2020). A EAD no Brasil, foi criada e se desenvolveu por meio
de iniciativas privadas e decretos governamentais, cumprindo uma trajetória que acompanha a
introdução e o crescimento de cada tecnologia no país (FARIA, 2016). Porém foi a partir de
1970 que ela se propagou através dos empresários que passaram a incentivar a realização de
cursos baseados nos formatos industriais de grande produção e baixo custo (DA SILVA, 2017).
Assim, a EAD passou, pela era do correio, do rádio e da televisão, e vive hoje a era da
internet, em cada época a EAD tem sido aliada de sucessivos governos, que a têm como objetivo
a ampliação do acesso de uma forma econômica, para superar a defasagem educacional em
diversas regiões do país (SOUSA; BORGES; COLPAS, 2020). No Brasil, a EAD é recente e
tem alcançado impulso e expressão política sendo respaldada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei nº 9.394 aprovada em 20 de dezembro de 1996, que colocou como
modalidade regular integrante do sistema educacional nacional (BRASIL, 1996). O artigo 80
desta Lei foi regulamentado pelo Decreto Nº 9.057/2017, que em seu Artigo 1º traz:
“[...] considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual a
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra
com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com
pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e
avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por
estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos
diversos.” (BRASIL, 2017)

Sobre o ensino remoto emergencial, a palavra Remoto deriva do latim "remotus, a,um",
e significa afastamento, longe e a palavra Ensino no dicionário significa transferência de
conhecimento, de informação. Portanto, seria a transferência de conhecimento afastado do lugar
de origem, ou seja, uma sala de aula formal. Moreira, Henriques e Barros (2020) contextualizam
que a suspensão das atividades escolares de forma presencial, gerou a obrigatoriedade dos
docentes e discentes migrarem para a realidade online, transferindo metodologias e práticas
pedagógicas utilizadas no ensino presencial, naquilo que tem sido nomeado por ensino remoto
de emergência.
Diante da urgência do momento, esse ensino foi adotado por todos os níveis de ensino
da Educação Básica ao Ensino Superior. Diante da realidade da pandemia do novo COVID-19,
possibilitou a adequação do ensino remoto emergencial, assim sendo as ações foram sendo
realizadas na urgência e na emergência sem uma teoria construída e estudada a priori. As
práticas irão nortear os futuros escritos sobre essa temática, elevando o professor a pesquisador
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e articulador dessa nova modalidade. Moreira, Henriques e Barros (2020) expõem que essa foi
uma fase importante em que os professores tiveram que se transformar em youtubers gravando
vídeo aulas, aprenderam a utilizar sistemas de videoconferência, como o Skype, o Google
Hangout, o Zoom entre outros, porém na maioria dos casos estas tecnologias foram e estão
sendo utilizadas numa perspectiva instrumental, reduzindo-se as metodologias e as práticas a
um ensino apenas transmissivo. As atividades pedagógicas não presenciais (APNP) não devem
ser, portanto, consideradas como modalidade ensino, uma vez que se constituem como
alternativa para a manutenção do processo de ensino e aprendizagem até pouco tempo realizado
na modalidade presencial (CABRAL 2020).
O objetivo do estudo foi desenvolver uma análise documental e bibliográfica,
analisando e verificando as relações entre o ensino remoto emergencial e a EAD.
2. Metodologia
Trata-se de um estudo realizado por levantamento bibliográfico através de uma revisão
integrativa. A pesquisa bibliográfica é uma das melhores formas de iniciar um estudo, buscando
semelhanças e diferenças entre os artigos levantados nos documentos de referência.
Para Coscrato, Pina e Mello (2010), a revisão integrativa da literatura é um instrumento
que possibilita a síntese e análise do conhecimento produzido acerca da temática investigada,
constituindo-se em uma técnica de pesquisa com rigor metodológico, aumentando a
confiabilidade e a profundidade das conclusões da revisão.
Essa investigação tem caráter qualitativo descritivo, pois busca através da análise dos
documentos inferir sobre o objetivo do estudo. A pesquisa qualitativa é de particular
importância ao estudo das relações sociais, devido à diversidade das esferas de vida (FLICK,
2009). A compilação de informações em meios eletrônicos é um grande avanço para os
pesquisadores, democratizando o acesso e proporcionando atualização frequente (SOUZA,
SILVA, CARVALHO, 2010).

3. Resultados e Discussão
Dentro do contexto, destas discussões do trabalho, verificamos que ainda assim existem
muitas dificuldades para o ensino a distância e ensino remoto no Brasil, destacamos as diversas
são as dificuldades como aumentar as questões tecnológicas no Brasil. Para alcançar o patamar
de EAD, deve-se ter o apoio de tutores, além de uma carga horária dissolvida em atividades que
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utilizam diversos recursos midiáticos para cumprir a proposta pedagógica. Já o ensino remoto
emergencial usa a internet como principal ferramenta educacional e é uma solução temporária
para continuar as atividades pedagógicas após a pandemia forçar as escolas a fecharem as
portas, é utilizado por um curto período de tempo, em caráter emergencial.
Por outro lado, a EAD tem a sua estrutura e a sua metodologia com foco em garantir o
ensino e a educação a distância com qualidade e aproveitamento satisfatórios. Há dificuldades
de alguns docentes em entender e implementar as principais diferenças entre o EAD e o ensino
remoto emergencial e sua utilização prática docente no ambiente educacional. Dentre elas,
elencamos com prioridade a capacitação profissional tecnológica, falta de investimentos em
pesquisas, preconceito em relação a qualidades de cursos e ainda uma desconfiança do mercado
de trabalho. Entretanto, no Brasil, ela sempre foi vista como um paliativo, um expediente
alternativo para resolver carências emergenciais ou acumuladas por anos de descuidos.
3.1. Contextualizando as diferenças entre EAD e Ensino Remoto
Diversos autores (CABRAL, 2020; DA SILVA, 2017), têm discutido os impactos
positivos e negativos deste ensino remoto e o EAD. Diversos estudos revelam que os
professores, neste momento de pandemia da COVID-19 os professores a utilizar as ferramentas
EAD, e foram forçados a aprender subitamente a utilizar plataformas virtuais de aprendizagem,
sistemas de videoconferência e outros recursos tecnológicos. Entretanto, na maioria dos casos,
estas tecnologias foram e estão sendo utilizadas numa perspectiva instrumental, reduzindo as
metodologias e as práticas pedagógicas a um ensino meramente transmissivo (SOUSA;
BORGES; COLPAS, 2020), em que os professores prestam tutoria eletrônica, disponibilizam
material online e interagem com seus alunos de forma síncrona ou assíncrona, com pouca
interatividade e feedback insuficiente (FERREIRA; GONÇALVES, 2020).
Os autores defendem que são várias as dificuldades e desafios em relação ao uso das
Tecnologias no ambiente escolar, que são elas: dificuldades de adaptação ao ensino remoto
online, dificuldades de acesso às tecnologias digitais, formação no letramento digital dos
professores, ausência de um ambiente tecnológico e familiar que propicie o aprendizado remoto
entre pais e alunos e professores. Entretanto, um dos fatores a ser também discutido é a ausência
de letramento digital de professores em dominar a utilização das tecnologias na escola. Há uma
ausência de preparação pedagógica da maioria dos pais ou responsáveis para acompanhar o
desempenho educacional dos filhos, prejudicando o processo de ensino aprendizagem. A não
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adoção anterior pelos sistemas educativos de práticas educacionais com uso das TIC como
mediadoras do processo de ensino-aprendizagem. Entre as diversidades destacamos uma maior
evidência das disparidades socioeconômicas e culturais no país, assinaladas pelas diferenças
entre alunos das escolas públicas e alunos de escolas privadas.
4. Considerações Finais
As tecnologias digitais, seja de EAD ou ensino remoto emergencial, são emergentes
propiciam uma maior flexibilidade espaço-temporal e mobilidade nos programas educacionais.
No âmbito da educação à distância, uma pluralidade de cenários e estratégias inovadores
flexibilizam pedagogicamente uma proposta educacional, em busca de uma educação que
rompa paradigmas e responda à demanda por conteúdo inovador para uma geração de alunos
cada vez mais imersos na sociedade do conhecimento e da informação.
Entretanto, se faz urgente e necessário transitar deste ensino remoto de emergência,
importante numa primeira fase, para uma educação digital em rede de qualidade. Entre as
principais diferenças, podemos entender que estão em expansão e são importantes dentro do
contexto educacional. Faz necessário, uma formação continuada dos docentes para a integração
das tecnologias nas salas de aula, no ambiente da escola, e que podem resultar em projetos e
pesquisa com abordagem interdisciplinar, de modo que as novas relações estabelecidas pela
tecnologia propiciem o repensar pragmático do processo de ensino-aprendizagem e da
construção de novas metodologias pedagógicas.
Destacamos também a relação e falta de políticas públicas, que envolvam as tecnologias
no ambiente educacional, pois se após a pandemia a educação, nunca será a mesma. As
atividades que podem voltar a ser presenciais urge agora criar modelos de aprendizagem
virtuais que incorporem processos de desconstrução e que promovam ambientes de
aprendizagem colaborativos e construtivistas nas plataformas escolhidas.
Em resposta ao objetivo proposto, entende-se principalmente que em relação à educação
e a utilização das tecnologias, defendida entendida nos documentos, não prevalece a ideia e
necessidade de uma formação para transformação social, no máximo prevê inclusão em um
sistema alienado e fragmentado, ou seja, busca-se nas políticas reforçar o modelo que está
vigente e envolver os estudantes desse modelo, de preparação para o mercado e capacitação de
mão de obra para o capitalismo, a partir de ações técnicas e produtivistas destacadas nos atos
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normativos, especialmente ao tratar das TIC para a educação.
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Resumo:
Este projeto de ensino-aprendizagem foi desenvolvido em turmas do Ensino Médio (E.M.) de
uma Escola Estadual situada no Município de Rio Verde. Objetivou-se proporcionar
aprendizagens dos assuntos relacionados a temática água, bem como, mediar o
desenvolvimento do protagonismo juvenil a partir de ações interdisciplinares que integrou os
estudantes como autores. Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva qualitativa do tipo
participante, com envolvimento de professores e alunos. Parte das ações foram desenvolvidas
de forma síncrona por vídeo chamada utilizando o aplicativo Google Meet. Instruções dos
trabalhos e devolutiva dos alunos foram feitas pela plataforma Google Classroom e pelo
aplicativo WhatsApp. Entre as produções citam-se vídeos editados com músicas brasileiras
como Chove Chuva (Jorge Bem Jor) e Planeta Água (Guilherme Arantes); produções de história
em quadrinhos e desenhos tendo como inspiração o Filme “A era do gelo 2”; narrativas com
utilização de fotos ou desenhos, narrando assim as circunstâncias e importância da água para
vida. As narrativas dos alunos foram organizadas no formato E-book e posteriormente
compartilhado em todas as turmas. Observamos envolvimento dos alunos no processo de
ensino-aprendizagem e valorização das suas autoproduções. Consideramos de suma
importância professores trabalharem de forma interdisciplinar para mediar a aquisição e
produção de conhecimento pelos alunos.

Palavras-chave: Educação. Integração. Narrativas. Planeta Água. Projeto.
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1 Introdução
Um dos papeis da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é decidir sobre formas de
organização interdisciplinares dos componentes curriculares e com isso gerir o processo de
aprendizagem (BRASIL, 2018, p. 17). Nas dimensionalidades da interdisciplinaridade,
podemos destacar o trabalho com projetos uma possibilidade de maior interação entre
disciplinas, de maneira prática e eficaz. Ao trabalhar com projetos pensa-se em quais ações os
alunos serão integrantes principais (BARBOSA & MOURA, 2013) e os professores podem
introduzir ingredientes importantes no processo como autonomia, reflexão e desenvolvimento
político (PANIAGO, 2017, p.29). Nesse paradigma, esse trabalho foi desenvolvido com o
objetivo de proporcionar aprendizagens dos assuntos relacionados a temática água numa
abordagem construtivista, bem como, mediar o desenvolvimento do protagonismo juvenil a
partir de ações interdisciplinares que integram os estudantes como autores.
Acreditamos que professores mediam a aprendizagem dos alunos quando propõem
trabalhos interdisciplinares e podem aprender junto com eles nesse processo de produção. É
imprescindível trabalhar de forma articulada entre as áreas de conhecimento e envolver os
estudantes mesmo quando as circunstâncias não favorecem. Sabemos das limitações que todos
estão passando devido o atual cenário envolvendo a saúde pública. Assim, proporcionar
conhecimento de forma mais atrativa e engajada é algo que diminui os impactos da pandemia
Covid-19 na escola e na vida formativa dos estudantes.
Os recursos tecnológicos midiáticos disponibilizados pelo uso da Internet foram
fundamentais para concretude desse trabalho que ocorreu de forma remota. Já considerava
Moran (1997) que a Internet estava explodindo na educação por propiciar aplicações de
divulgação, pesquisa, apoio ao ensino e comunicação. Nesse período de enfrentamento ao novo
coronavírus com necessidade de afastamento social e com isso o desenvolvimento de aulas
remotas, o uso dos recursos midiáticos propiciados pela internet e integrados com as práticas
didáticas foram as principais ferramentas pedagógicas utilizadas pelos professores.
Nesse artigo será possível observar a parceria dos professores de uma Escola Estadual
do Município de Rio Verde - Goiás no desenvolvimento de atividades de aprendizagem,
conforme destaca Demo e Silva (2020), atividades que incentivam a autoria discente,
destacando-se ler, pesquisar, argumentar, elaborar e fundamentar, não ignorando conteúdos,
mas não fazendo dos alunos depósitos deles. Entre as produções que serão dialogadas nesse
relato de experiência destacamos vídeos editados com músicas brasileiras produções de história
em quadrinhos e desenhos tendo como inspiração o Filme “A era do gelo 2”; narrativas com
utilização de fotos ou desenhos, narrando assim as circunstâncias e importância da água para
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vida.
Identifica-se também, nesse trabalho, a postura de professores atuando como
pesquisadores, numa pesquisa-ação, ao participar das produções e analisar de forma descritiva,
explicativa e reflexiva o projeto interdisciplinar a partir do tema Água, considerando os
trabalhos desenvolvidos pelos estudantes. Neste contexto, questões devem ser colocadas como
norteadoras da atividade de aprendizagem, como por exemplo, o projeto interdisciplinar em
questão colabora no alcance das competências gerais indagadas na BNCC? Tais competências
estão centradas em conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural,
comunicação, responsabilidade e cidadania, cultura digital, empatia de cooperação,
autoconhecimento e autocuidado, argumentação, trabalho e projeto de vida (BRASIL, 2018, p.
9).
Os desafios para o desenvolvimento desse projeto foram diversos, o próprio trabalho ou
ato de ensinar de forma virtual, o trabalho interdisciplinar, já que muitos professores
consideram uma tarefa difícil, mediar o protagonismo e processo autoral dos alunos,
proporcionar o desenvolvimento de competências gerais e específicas contempladas na BNCC,
envolver os alunos na proposta para realização dos trabalhos e analisar o próprio trabalho de
ensino. Conforme bem dialoga Simas e Behrens (2019) ao enfatizar que os alunos estão muito
acostumados a serem passivos no processo de ensino-aprendizagem, sendo necessário, a ruptura
de paradigmas, na qual a escola concretize seu papel social, com atuação docente comprometida
e atuante para facilitar, mediar e orientar a aprendizagem e autonomia dos estudantes.

2 Metodologia
Este trabalho caracteriza-se como pesquisa descritiva com abordagens qualitativas,
com a técnica de coleta de dados da observação participante, segundo Lakatos e Marconi
(2003), os pesquisadores têm contato direto com o objeto de estudo. As narrativas dos
professores envolvidos no projeto também somaram aos instrumentos de coleta de dados, bem
como as produções escritas, desenhos, pinturas e os vídeos realizados pelos alunos.
O trabalho faz parte das atividades de aprendizagens do Colégio Estadual Professor
Quintiliano Leão Neto, situado na região Sul do Município de Rio Verde, Goiás. Foi
desenvolvido virtualmente, já que as aulas presenciais estão suspensas desde o Decreto nº 9.633
e 9.634, de 13 março de 2020, que decreta emergência na Saúde Pública do Estado de Goiás
devido a Pandemia causada pelo novo Coronavírus. Inicialmente o trabalho foi proposto para
turmas do Ensino Médio do turno matutino, no entanto, estendemos o convite de produção para
turmas de 8º e 9º ano do Ensino Fundamental (turno vespertino) e Ensino Médio do Noturno.
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O projeto interdisciplinar foi desenvolvido no mês de março de 2021 sobre Água, suas
características físicas, químicas e biológicas, sua importância social, econômica e cultural.
Buscamos desenvolver os trabalhos com os alunos para socialização destes no Dia Mundial de
Comemoração da Água, 22 de março de 2021.
Apresentamos a seguir, uma sequência de ações desenvolvidas de forma remota, com
atividades síncronas e assíncronas:
•

Planejamento entre os professores de Língua Portuguesa, Biologia, Química e
Arte, utilizando-se o aplicativo de comunicação WhatsApp;

•

Aulas síncronas explicativas e dialogadas sobre características da água e
importância para a vida. Utilizou-se o aplicativo Google Meet para desenvolver
as videochamadas. Ocorreu na disciplina de química e biologia. Durante a aula
de química a professora aplicou a dinâmica “Nuvem de Palavras” com utilização
do site Mentimeter, avaliando assim, os conhecimentos prévios dos alunos.

•

Momento pipoca: A professora de química sugeriu para os alunos o filme “A era
do gelo 2” para discussão de temáticas ambientais como aquecimento global,
degelo das calotas polares e desequilíbrios ambientais;

•

Produção de histórias em quadrinhos ou desenhos sobre o filme a “Era do gelo
2”. As instruções de produção foram divulgadas no Google sala de aula de
Química. Os alunos poderiam utilizar qualquer horário do dia para executar,
ocorrendo de forma assíncrona. As produções poderiam ser de autoria própria
ou réplicas. Caso os alunos optassem por réplicas, deveriam citar referência
bibliográfica. Nessa atividade, os alunos poderiam pedir ajuda para professora
de Arte, ou ainda, poderiam optar por desenvolver o trabalho de biologia, pois,
estávamos trabalhando a mesma temática;

•

Produção e edição de vídeos utilizando Power point ou outro aplicativo digital.
Nos vídeos os alunos deveriam usar fotografias, desenhos ou gravuras com
fundo musical, trabalhando assim, a interação da água com a vida. A professora
de Arte divulgou a proposta nos grupos de WhatsApp. As músicas sugeridas
foram: Planeta Água (Guilherme Arantes); Chove Chuva (Jorge Bem Jor);
Águas de Março (Tom Jobim e Elis Regina); Oh Chuva (Planta e Rais); Aza
Branca (Luís Gonzaga); Tenho Sede (Gilberto Gil); Segue o seco (Mariza
Montes) e Eu Era Um Lobisomem Feliz (Legião Urbana). Todas as músicas
poderiam ser encontradas no YouTube. Os alunos poderiam fazer o vídeo
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individualmente ou formar grupos com até três alunos. Exigiu-se algumas regras
de produção, como identificação da escola, nomes do diretor, da coordenadora,
da professora e dos participantes;
•

Produção de narrativas com uso de fotografias, desenhos ou pinturas para expor
e descrever a importância da água no cotidiano ambiental, urbano, social,
econômico, etc. Todos os integrantes da escola poderiam participar das
produções, em especial alunos e professores. A proposta foi apresentada nos
grupos de WhatsApp e Google sala de aula, na ocasião, apresentou-se um
modelo produzido pela professora de biologia, para os alunos seguirem, mas, as
abordagens deveriam ser pessoais e partindo dos saberes de cada participante.
As narrativas deveriam ser encaminhadas à professora de biologia pelos mesmos
aplicativos;

•

Produção de um E-book com as narrativas dos professores e alunos;

•

Reflexão e análise das produções dos alunos, e, um momento (Reunião) on-line
com os professores pesquisadores para discutir a escrita desse trabalho. Utilizouse o aplicativo Google Meet, realizando-se a vídeo chamada.

Almejamos com as ações descritas acima o desenvolvimento do protagonismo e
processo autoral dos estudantes na aquisição e produção de conhecimentos, bem como
integração entre professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem.

3 Resultados e Discussão
Do ponto de vista bioquímico, a água é substância essencial para a vida, é um recurso
natural produzido no e pelo Planeta Terra, é um patrimônio e bem de uso comum de todos,
portanto, deve ser trabalhado nas escolas, em especial, a formação de consciência crítica sobre
o dever de cuidar desse bem. Brasil (2018, p. 325) destaca-se no texto da BNCC que espera-se
que os alunos possam reconhecer a importância, por exemplo, da água, em seus diferentes
estados, para a agricultura, o clima, a conservação do solo, a geração de energia elétrica, a
qualidade do ar atmosférico e o equilíbrio dos ecossistemas. Nessa dinâmica, o trabalhado
integrado entre aulas explicativas, pesquisas e momento de produções de forma interdisciplinar
gerou possibilidades de alcance desses conhecimentos essenciais conforme discute os
resultados a seguir.
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3. 1 Temática água no campo de estudo da química: conhecimentos prévios e devolutivas
dos alunos, trabalho interdisciplinar e desafios com o trabalho
Destacamos abaixo, evidências do conhecimento adquirido dos alunos sobre
importância da água. O banco de palavras ou frases curtas que podem ser organizadas no
Mentimeter permite que saibamos o que está convergindo na maioria dos pensamentos, visto
que quanto maior a palavra fica na nuvem, mais vezes ela foi citada. É claro nos pensamentos
dos alunos a importância da água para a vida em geral, sendo citados os animais, as plantas, a
humanidade. A água é vista pelos alunos como recurso natural, fazendo parte de um ciclo da
natureza, fonte de vida e importante para hidratação do corpo, para o banho e higiene (Figura
01).

Figura 01. Fonte Mentimeter.com. Nuvens de palavras. Conhecimentos prévio dos alunos da 1ª série do
Ensino Médio.

Foi a partir dos conhecimentos prévios sobre água, levantados no início da aula de
química que a professora explicou e dialogou com os alunos as características químicas da água
e mudanças dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Apesar da importância da aula, poucos
alunos estavam presentes na videochamada e apenas 30 alunos participaram da “Nuvem de
Palavras”. A professora considerou que o baixo número de participação na atividade pode ser
entendido como uma dificuldade de acesso ao site ou de acesso à Internet.
Observou-se nos trabalhos apresentados à disciplina de química diferentes níveis de
qualidade e criatividade, alguns com maior habilidade para desenho e outros melhores no texto
escrito. Alguns alunos não seguiram a proposta e realizaram diagramas representando as
mudanças de fase da água (Figura 2A) e campanhas para frear o desperdício. Em geral, a

7

qualidade apresentada nas produções foi satisfatória gerando entusiasmo para com futuros
trabalhos com a temática. Devemos levar em consideração que estes alunos, ainda estão na 1ª
série do E.M. ainda há muito o que aprender nesse percurso.

Figura 02. Desenhos realizados por alunos da 1ª série como devolutiva do trabalho orientado na disciplina de
química.

Nas Figuras 2B e 2C observamos a exposição de conhecimentos relacionados ao
aquecimento global, degelo das calotas polares e impactos sobre a vida dos animais. Na Figura
2C, o estudante apresenta saberes interconectados com o que foi trabalhado na aula, como a
caracterização da mudança de estado físico da água do sólido para o líquido como processo
físico, sem alteração química da matéria, considera o aumento do nível do mar e diminuição da
água doce. Notamos a construção de percepções de ambiente e importância da água para a vida
que vai se incorporando nos saberes dos alunos.
Sobre interdisciplinaridade a professora de química considerou que o trabalho com
projetos interdisciplinares permite que os alunos tenham contato com vários pontos de vista
sobre o mesmo assunto ao mesmo tempo, estabelecendo conexões entre um ponto e outro, para
que eles elaborem suas visões de mundo de uma forma completa. As fragilidades que podem
ser encontradas estão na resistência de muitos professores em compor o grupo e também na
dificuldade em transpor as barreiras conteudistas e promover a integração dos conceitos de
outros componentes curriculares.
Sobre o trabalho dentro do componente curricular de química, a maior dificuldade
observada pela professora de química foi a falta de contato pessoal com os estudantes. A
mesma, destaca-se que, “esse período de aulas não presenciais nos deixa distantes uns dos
outros, mesmo com a possibilidade de encontros síncronos através das plataformas digitais, são
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encontros que são frios do ponto de vista das relações interpessoais”.

3. 2 Estabelecendo relações entre a temática água e o componente curricular de Arte e
importância do trabalho com projetos interdisciplinares
Apesar das dificuldades em se trabalhar de forma virtual e interdisciplinar, a professora
de Arte aceitou o desafio de trabalhar a Temática Água de forma interdisciplinar e destacou
“estando professora de Arte, uma das preocupações foi de estabelecer as relações entre o tema
e a Arte, trabalhando dentro de uma abordagem construtivista, com olhar inovador, atento aos
interesses dos alunos”. A professora considerou a escolha da forma do trabalho simples, pois,
ancorou-se em vários estilos musicais. Nas músicas os alunos buscariam através das mídias que
possuíssem, representar a Temática água. Considerando que a maioria dos alunos possuem o
celular para desenvolver trabalhos escolares, a proposta seria abraçada pelos alunos, e sem falar
que se acredita ser estimulador e atrativo, possibilitando ainda mais à superação de dificuldades
cognitivas no aprendizado.
Foram 36 vídeos recebidos pela professora de Arte. A música mais utilizada foi “O
planeta Água” de Guilherme Arantes, possivelmente por ser uma música mais conhecida,
envolvente e integrante de emoções e sentimentos de cuidados e preservação da natureza, em
especial, o foco na letra “Terra Planeta Água”, na qual nos remete a essencialidade da água para
que haja vida. A maioria dos alunos optou por fazer o trabalho de arte individualmente. A
professora considerou o período de afastamento social e as ocupações trabalhistas dos alunos
fator determinante da escolha. Sobre os aplicativos utilizados para a edição dos vídeos, a
professora observou variedades de escolhas, além dos sugeridos Power Point e Inshot, os alunos
utilizaram Azscreen, Azrecord, Fotoplay, Vivavideo, Glitchcam, entre outros, alguns que nem
a professora conhecia, evidenciando a gama de conhecimentos dos alunos no contexto
tecnológico e extra sala de aula.
Entre as ressalvas da professora de Arte, destacamos abaixo falas que mais nos
chamaram a atenção:
A produção final dos trabalhos realizados pelos alunos me deixou bastante
entusiasmada, e, portanto, bem palpável de como se deu, no aluno, o resultado de
sedimentação do conhecimento a que ele dispunha no momento, alguns com
possibilidades de usar computadores, pois, usaram vários recursos tecnológicos, mas
a maioria fez pelo celular, suas ações sobre o outro e, especialmente, o dizer para
dizer-se em relação ao tema. Assim, incentivei que aquele que soubesse de algum
colega que estava sem condições de realizar a atividade que esses os envolvessem
para realizarem juntos, é importante que o professor também propicie, ao aluno, a
possibilidade de interagirem com o outro em realização de atividades e que ouvissem
o colega também como ele iria fazer seu trabalho, e, que o professor é interlocutor real
do aluno, mas um que lhe seja o interlocutor virtual.
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Declarações feitas por alunos ao desenvolver o trabalho deixou a professora de Arte
impressionada. Teve um aluno que aproveitou fotos do lugar onde vivia, Maceió, onde
chorando lhes disse que lembrou da sua cidade Natal e teve saudades. Neste contexto, ter um
vídeo ou que seja o trabalho como fez de sua autoria possibilita ao aluno a real possibilidade de
ali demonstrar suas habilidades nas tecnologias, visto que os jovens muito das vezes dominam
melhor que os adultos tais competências, além de envolver sentimentos e emoções.
A professora enfatizou na sua narrativa, algo muito importante sobre o objetivo de se
trabalhar interdisciplinar, não sendo acabar com as atividades disciplinares, como muitos
pensam ou atrapalhar o andamento de seus conteúdos, pelo contrário, não existe uma gaveta
para cada conhecimento. Assim, esses elos entre as disciplinas vão se tornando conectáveis
permitindo ainda mais historicidade de cada área do conhecimento que continua a existir e a
ser explorada com um vasto espaço para aprofundamento na aprendizagem de seus conteúdos
específicos.

3. 3 O trabalho interdisciplinar entre os componentes curriculares de Língua Portuguesa
e Biologia possibilitou produção de um E-book com auto narrativas e exposição de lugares
fantásticos
Recebemos 50 produções dos alunos e 4 de professores. A maioria utilizou fotos para
construção das narrativas, e, considerando a qualidade, conotamos a possibilidade de produção
de um E-book para ser disponibilizado para escola como recurso de aprendizagem e usos em
futuras aulas de Língua Portuguesa (LP), Ciências da Natureza e demais componentes
curriculares que acharem cabíveis. As narrativas seguiram o modelo sugerido pela professora
de biologia, no entanto, as vozes dos autores, conhecimentos adquiridos por eles e novas
tecituras foram elementos diferenciais dentro da perspectiva de ensinar e aprender para
composição do E-book.
Apresentamos e discutimos inicialmente a capa do E-book (Figura 3). O título “Projeto
Águavida” partiu de discussões com uma das professoras de LP e o subtítulo “Reconhecendo a
importância da Água: pequenas narrativas e grandes impactos” foi sugestão de uma aluna da 1ª
série do E.M. Utilizamos como imagem da capa, uma foto dos arquivos da professora de
biologia, representando uma paisagem natural subsidiada por águas correntes de um Rio no
Distrito de Itaguaçu, Município de São Simão - GO. Decidimos também enriquecer a capa com
a nuvem de palavras realizada na aula de química por alunos da 1ª série do E.M pois representa
a importância da água.
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PROJETO ÁGUAVIDA
RECONHECENDO A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA: PEQUENAS NARRATIVAS,
GRANDES IMPACTOS

Professores e Alunos | Projeto ÁguaVida | 22 de março dia Mundial da Água
Colégio Estadual Professor Quintiliano Leão Neto

Figura 3. Capa do E-book produzida em parceria com alunos do E.M.

Para abreviar a apresentação dos resultados das narrativas e discussões, apresentamos
na Figura 4 algumas imagens utilizadas pelos alunos como inspiração de suas narrativas.
Decidimos dialogar com as colocações pontuais de cada autor. Nas imagens, observamos o
gosto pela beleza proporcionada pela água, em ambientes naturais ou transformada pelo ser
humano.

Figura 4. Fotografias utilizadas pelos alunos Lara Crystine Figueiredo da Silveira (A), Auane Santos Alves (B),
Ana Julia De Souza Santos (C) e Gabriel Felix (D).

Na Figura 4 A, a aluna demonstrou uma paisagem natural, e descreveu as lembranças
que aquele lugar lhe fazia ter dos bons tempos de criança, lugar onde brincava e se sentia feliz
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vendo vários pássaros voando e passando no céu diante dela, várias araras, garças, urubus, patos
e quero-queros, ainda destacou, “foi totalmente nostálgico passar por aquele lugar, diversas
memórias eu pude recordar e tudo estava exatamente igual antes, como se o tempo ali não
tivesse passado”. Pontuamos na narrativa da Figura 4 B, as colocações da aluna sobre a beleza
das praias do Maranhão, no entanto, hoje impactadas por lixos de diversas naturezas.
A beleza e a importância da água na formação de uma paisagem alterada pelo ser
humano foi destaque da imagem da Figura 4 C, a autora menciona a importâncias desses
ambientes para estar junto com a família, e narrou que viveu um momento de conexão entre ela
e a natureza. Já na Figura 4 D, o aluno conseguiu flagrar um pôr do sol sob as águas e dissertou
“As pessoas no nosso mundo devem ter um pouco mais de amor e compaixão com o nosso
mundo, nossa fauna, nossa flora e preservar mais a água não ficar gastando à toa ou poluindo
os reservatórios”.
Gostaríamos de demonstrar todos os trabalhos escolhidos para compor o E-book,
inclusive os desenhos e pinturas realizados pelos alunos. Não foi possível devido a amplitude
do trabalho. No entanto, um dos desenhos, merece ser discutido sobre ponto de vista de riqueza
no conhecimento, pois, usando apenas grafite, o aluno demonstrou a diversidade de vida
proporcionada pela existência de água, representando por meio da arte de desenhar animais de
todos os grupos de vertebrados, um rio com peixes saltitantes e uma mata ciliar com árvores
exuberantes.

4 Considerações Finais
Consideramos que a mediação do professor, no uso da interdisciplinaridade, surte efeitos
muito positivos quando este abraça o objetivo pedagógico que ali se dispõem, a ação do aluno
interage com as ações de seu interlocutor de forma muito mais natural e o resultado foi
aprimoramento de competências e habilidades, indo ao encontro da proposta da BNCC. Os
professores, em suas diferentes áreas experimentaram e participaram de atividades que
envolveram mais de uma disciplina gerando esse projeto integrado, para ajudar os alunos a
generalizar seus conhecimentos. Ajudou os alunos a observarem e utilizarem os conhecimentos
sobre o tema água, transferindo esse conhecimento para novas situações de aprendizagem.
Percebemos que alcançamos o âmago deste artigo, no qual foi propor situações e
problemas em que o aluno precisasse utilizar informações e conceitos de várias áreas do
conhecimento para suas soluções. Para finalizar é mister salientar que este projeto introduz uma
forma engajada de ensinar e aprender mediada e orientada pelos professores. Representa uma
quebra de paradigmas antigos na forma sequencial de apresentação de conteúdo, pois as aulas
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remotas requerem uma nova dinâmica na interação e participação ativa dos alunos, que foi
possível pelos ambientes virtuais de aprendizagem como por exemplo o Google Classroom e
Aplicativo de comunicação WhatsApp construindo nos alunos participantes uma postura
autônoma e responsável diante do aprendizado.
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Resumo:
A educação profissional no Brasil, tem início durante o Brasil Império, com formação da
força de trabalho, por associações filantrópicas e até chegar aos dias atuais perpassou
diversos caminhos. A Rede Federal de ensino profissionalizante
profissionalizante teve seu marco inicial na
República, quando o governo Nilo Peçanha,
Peçanh instaura por meio do decreto nº 7566 de 23 de
setembro de 1909, uma rede de 19 escolas de Aprendizes. Com decorrer dos anos várias
mudanças ocorreram. A partir de 2008 foram criados os Institutos Federais, através da Lei
11.892 de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008). O Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Urutaí, oferta três cursos técnicos integrado ao
Ensino Médio, sendo: Agropecuária,
Agropecuária Biotecnologia e Informática. O curso técnico em
Biotecnologia integrado ao ensino médio está regulamentado pela Resolução da Câmara de
Educação Básica (CEB) nº 3/1998, ligado a área do conhecimento quee faz uso de processos
biológicos e sobre as propriedades
priedades dos seres vivos, objetivando resolver problemas
problema e criar
produtos de utilidade (PPC, 2014). O objetivo desse trabalho foi avaliar o Projeto
Pedagógico do curso de técnico em biotecnologia
biotecnologia integrado ao ensino médio, afim de se
constatar se existe ou não uma integração
integr
curricular, bem como elaborar uma proposta de

integração, que leve o educando a reconhecer a aplicabilidade da química em diversas
situações, e sua utilização na resolução de problemas, como dispõe os objetivos de seu
curso. Para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas diversas leituras e discussões
sobre a atuação dos professores,
professor a lei de criação dos Institutos Federais e o projeto político
pedagógico do curso técnico de biotecnologia integrado ao ensino médio do IF Goiano Campus Urutaí. Apesarr do curso ser integrado, não observou-se
observou se em nenhum momento
alguma proposta ou ação efetiva para a integração entre os conteúdos de Química e os
conhecimentos da área técnica,
técnica, como preconizado pela legislação vigente. Uma das
propostas apresentadas nesse trabalho é de aulas interdisciplinares,
interdisciplinares busca
uscando despertar o
interesse, a participação e o desenvolvimento do educando, tanto para a educação
profissional quanto para a formação humana emancipadora. Como na ementa de química
na agricultura e na saúde, propôs-se uma aula compartilhada, bem como o uso de tema
gerador: “a química do Zn no combate ao coronavírus
rus e seu efeito nas plantas”,
plantas dentre
outras, todas passíveis
veis de aplicação tanto presencial, quanto de forma remota.
remota Conclui-se
que a integração efetiva e concreta em cursos técnicos profissionalizantes,
profissionalizante requer do
docente uma atuação especial, com uso de metodologias e articulações que propicie de fato
a integração entre a química e as componentes curriculares do ensino profissionalizante,
profissionalizante
sendo este o grande desafio do currículo integrado. Percebe-se assim a importância da
formação de professores a luz do currículo integrado, regência compartilhada, com
enfoque na interdisciplinaridade, a fim de que a integração curricular de fato aconteça.
aconteça

Palavras-chave:
Química.

Ensino

Profissionalizante
Profissionalizante.

Currículo

Integrado.

Formação

Docente.

Biotecnologia.
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INTRODUÇÃO
Trata-se de um resumo com a intenção de relatar a experiência vivenciada por
uma professora da educação infantil que, mediante o contexto de pandemia, causada
pela Covid-19, teve que se reinventar em um contexto modificado pelo distanciamento
entre aluno e escola; se apropriando de tecnologias digitais acessíveis como o telefone,
whatsApp e youtube, para construir um ambiente virtual, capaz de proporcionar uma
interação remota, direcionando a construção do aprendizado.
A referida experiência surgiu a partir de uma situação vivenciada em uma turma
participante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID
Alfabetização do Campus Avançado de Patu-CAP da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte-UERN.

REFERENCIAL TEÓRICO
A problemática em torno da COVID-19, infecção respiratória aguda causada
pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave e alta transmissibilidade global,
tem colocado o ensino a distancia e as aulas remotas no centro de vários debates

relacionados à educação. Quando o assunto predominante era a questão do isolamento
social, gestores, professores, coordenadores e secretários tem que dá conta de como
manter o vínculo da comunidade escolar com o seu alunado. Desse modo, as práticas
educacionais à distância que antes eram usadas como um complemento ou algo
opcional, viraram de forma imediata uma “regra”, não havendo preparação e formação
para tal.
Ensinar sempre foi uma tarefa delicada, a troca de conhecimento tem se
tornado cada dia mais difícil em meio à realidade na qual nos encontramos. Em tempos
de pandemia o professor tem se reinventado para dar o melhor de si para que seus
alunos não tenham tanto prejuízo com relação ao ensino aprendizagem. Quando o
assunto é educação infantil podemos perceber que as dificuldades são maiores, pois
torna-se quase impossível manter os eixos temáticos descritos na Base Nacional
Comum Curricular- BNCC (BRASIL, 2018) “brincadeira e interações”. Não há como
crianças de creche e pré-escola manter a mesma interação que tinham na escola em
aulas remotas, isso acaba frustrando o professor e prejudicando o aluno.
Na infância é de extrema importância que as crianças se relacionem entre si, é
fundamental para o seu desenvolvimento intelectual e cognitivo. Com base no
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil- RCNEI, (Brasil, 1998):
A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, emocionais e
cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é capaz de interagir e
aprender com elas de forma que possa compreender e influenciar seu
ambiente. Ampliando suas relações sociais, interações e formas de
comunicação, as crianças sentem-se cada vez mais seguras para se expressar
(p.21).

A criança é um ser único em fase constante de desenvolvimento, então estar na
escola faz com que ela interaja com os demais colegas e desenvolva diversas
habilidades, coisa que o ensino remoto não proporciona com a mesma intensidade da sla
de aula.
A infância é, portanto, a aprendizagem necessária à idade adulta. Estudar na
infância somente o crescimento, o desenvolvimento das funções, sem
considerar o brinquedo, seria negligenciar esse impulso irresistível pelo qual
a criança modela sua própria estátua. (CHATEAU, 1954, p.14).

É inquestionável a importância da interação e da brincadeira para o
desenvolvimento infantil, pois eles estão inseridos na BNCC, estando incluídos nos

direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança: conviver, brincar, participar,
explorar, expressar e conhecer-se.
Com base nesses direitos de aprendizagens, a BNCC estabeleceu também os
campos de experiências fundamentais para o desenvolvimento das crianças: O eu, o
outro e o nós; Corpo, gesto e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala,
pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A
interação e a brincadeira são, portanto, partes essenciais da aprendizagem e
desenvolvimento da criança.

METODOLOGIA
Destacamos que esta pesquisa é resultante de uma atividade que integra o
Projeto: Alfabetização do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID com início em 2020 do Curso Pedagogia do Campus Avançado de Patu-CAP/
UERN, em tempos de pandemia da Covid-19; com experiências desenvolvidas no
contexto da educação infantil, através do formato remoto, com o propósito de estimular
a aprendizagem da criança no universo virtual.
A referida pesquisa envolve os princípios da abordagem qualitativa, que pode
ser caracterizada como uma tentativa de compreensão detalhada dos significados e
características situacionais apresentadas pelos sujeitos (RICHARDSON, 2009). Onde
utilizamos a pesquisa bibliográfica, de campo e análise documental.
Utilizamos como instrumento para alcançar os objetivos evidenciados da
pesquisa, a realização de uma entrevista semiestruturada com uma professora da
Educação Infantil do município de Messias Targino – RN, que é professora supervisora
do Pibid Alfabetização e que passou a adotar as tecnologias digitais como instrumento
capaz de interligar escola e aluno, facilitando o contato e a interação na construção do
aprendizado na educação infantil em tempos de Covid-19.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em tempos de pandemia é preciso usar a criatividade e preencher a distância das
interações da sala de aula e usar as tecnologias digitais para estimular o contato das
crianças com o caminho da compreensão do mundo em que vivem, para desenvolver
seu aprendizado. Mesmo entendendo que a maioria dessas crianças vivem numa gritante
desigualdade social.
De acordo com Rio Grande do Norte (2018), a construção das práticas
cotidianas nas instituições de educação infantil, trará a unidade da criança entre o corpo
e a mente, compondo a interdependência de aspectos físicos, sociais, emocionais e
cognitivos.
Elaboramos nosso instrumento de pesquisa em formato de uma entrevista com
algumas perguntas direcionadas a professora supervisora do Pibid Alfabetização,
graduada em Pedagogia, atuando na educação infantil na cidade de Messias TarginoRN, com uma turma de 12 alunos com idade entre 4 e 5 anos, acompanhados a distância
através do ensino remoto.
A protagonista da pesquisa descreve em suas narrativas, o quanto é desafiador
educar nesse contexto de distanciamento escolar, através de telefone, whatsApp e
youtube; com dificuldades de comunicação entre o aluno e a educadora. Reforça o
quanto é importante a adesão das famílias no momento de auxiliar seus filhos nas
atividades educativas, observado nas devolutivas recebidas; além da busca para atender
as necessidades educacionais e tecnológicas dos seus filhos, atuando como facilitadores
da comunicação entre aluno e professor nesse modelo remoto de aprendizagem.
Entendemos assim, que a pandemia trouxe uma problemática educacional
provocada pelo distanciamento das crianças e professores do convívio escolar; o ensino
a distância proposto mostra que é possível minimizar os efeitos desse afastamento
social; Essa ferramenta de aproximação virtual, mediado pelo educador se tornou
indispensável ao aprendizado.
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Resumo:
Este artigo tem como objetivo refletir o papel do professor mediante às tecnologias
educacionais impostas com maior ênfase no cenário da pandemia da Covid-19. O artigo
justifica-se pela importância de analisar o impacto das tecnologias no cotidiano do professor
que teve que se adaptar da noite para o dia para ministrar suas aulas, utilizando novas formas
de ensinar, sua adaptação e superação. A relevância social deste estudo é possibilitar reflexões,
mudanças de postura e conscientização dos sujeitos envolvidos no contexto educacional frente
ao cenário pandêmico que foram obrigados a fazer parte. O presente trabalho é uma pesquisa
bibliográfica, onde utilizamos como fonte: Freire (1983), Marcelo García (1999), Masetto
(2006), Brito e Purificação (2012), Havarias (2019), Freitas (2010) e Brasil (2020). A coleta
de informações foi realizada através de levantamento e análise de ideias trazidas por artigos e
livros que tratam a matéria apresentada sobre a reflexão do ato de ensinar na educação básica
em tempos de pandemia, onde o professor estava acostumado à educação presencial. Vários
conceitos dialogaram no decorrer do artigo, tentando dar visibilidade a uma nova prática
educativa do professor em meio às tecnologias. Conclui-se que as tecnologias educacionais em
tempos de pandemia foi e está sendo um divisor de águas nas práticas pedagógicas fazendo com
o professor busque a formação continuada.
Palavras-chave: Educação. Tecnologia. Pandemia do Coronavírus. Formação Continuada.
1 Introdução
Na sociedade atual, o papel do professor exigiu uma mudança em suas práticas
pedagógicas, não sendo mais o detentor do conhecimento no processo ensino-aprendizagem e
seus alunos meros receptores passivos.
Quando veio a pandemia de um vírus desconhecido, fechando as portas da escola,
professores e alunos tiveram da noite para o dia de se reinventar pois as aulas seriam nãopresenciais. Começando naquele momento uma jornada de muito esforços e estudo.
Os coronavírus atendem pela sigla CoV. A pandemia de Covid-19 é só obra mais recente
dessa família.
Corona, significa “coroa” em latim porque o vírus tem a aparência de uma bola com
uma coroa de espinhos, os espinhos não espetam. São só proteínas que evoluíram para se
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encaixar como nas fechaduras que ficam na membrana. Feito o encaixe, é só entrar (VAIANO,
2020).
Em 2002 e 2003, o coronavírus SARS-COV foi identificado em surto, originando a
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), com uma taxa de letalidade de 10%,
posteriormente, em 2012, outro coronavírus foi disseminado, denominado como Síndrome
Respiratória do Oriente médio (MERS-COV), com a taxa de letalidade de 37%.
No final do ano de 2019, na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, surgiram
diversos casos de pneumonia. Foi detectado o novo coronavírus denominado SARS-COV-2,
que é um vírus RNA, identificado como a causa de um surto de doenças respiratórias e
gastrointestinais, classificada como 2019-nCoV pela Organização Mundial da saúde (OMS).
Mais recentemente, esse passou a ser chamado de SARS-CoV-2 (do inglês Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2).
Os coronavírus estão classificados em uma grande família de vírus comuns em muitas
espécies de animais, incluindo: camelos, gado, gatos e morcegos.
Os coronavírus de origem animal podem infectar pessoas e depois ocorrer a
disseminação de pessoa para pessoa.
A infecção pelo vírus SARS-CoV2 causa a COVID-19 (do inglês, Coronavirus Disease
2019), cujos principais sintomas são: febre, fadiga e tosse seca, podendo evoluir para dispneia
ou, em caos mais graves, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
A doença se espalhou rapidamente pelo território chinês, eram pacientes que
apresentavam surtos respiratórios e tinham contato com o mercado de frutos do mar e com
animais vivos, sugerindo uma disseminação de animais para pessoas.
Essa disseminação de pessoa para pessoa ocorre por vias respiratórias (gotículas e
aerossóis) e por meio de contato.
Posteriormente paciente infectados por SARS-CoV2 foram identificados em outros
países, como na Europa (epicentros: Itália e Espanha), nos Estados Unidos, no Canadá e no
Brasil.
Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou a doença como uma emergência de saúde
pública global e, em 11 de março de 2020, ela passou a ser considerada uma pandemia.
No Brasil em 22 de janeiro de 2020, foi ativado o Centro de Operações de emergências
em Saúde Pública para o novo Coronavírus (COE-nCoV), estratégia prevista no Plano Nacional
de Resposta às Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde.
O primeiro caso de COVID-19 no Brasil foi registrado em 26 de fevereiro em São Paulo.
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Em 20 de março de 2020 a Portaria GM/MS nº 454, declarou, em todo o território
nacional, o estado de transmissão comunitária do novo coronavírus, recomendado que todos os
estabelecimentos de saúde estabelecessem diagnóstico sindrômico para o atendimento de casos
suspeitos de COVID-19.
Em Goiás através da nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde nº 01/2020 a partir do
dia 16/03/2020 as aulas foram paralisadas e estão suspensas até o presente momento, não tendo
previsão de retorno, pois variantes mais agressivas do SARS-COV2 estão circulando no país,
com um elevado número de óbitos a cada dia.
No Brasil, devido aos grandes números de casos, desrespeito às normas de
biossegurança, vacinação lenta, surgiram novas linhagens1 do SARS-COV2 (potencialmente
mais transmissíveis ou letais).
Uma média de 60 a 100 variantes circulam no país como a P1 (de Manaus), a P2 (do
Rio de Janeiro) e a VOIN9 descoberta em 12 de março de 2021.
Na sociedade contemporânea, o professor não é mais o detentor do conhecimento, tal
postura exige-se dele uma mudança pedagógica, onde seus alunos não são meros receptores
passivos.
Para Brito e Purificação (2012, p.47):
Nesta aldeia global, o professor ainda se considera um ser superior que ensina
ignorantes. Isso forma uma consciência “bancária” - o aluno recebe passivamente os
conhecimentos, tornando-se um depósito do professor. Apontamos como caminho
para o docente, que ele recupere o seu lugar na formação continuada, entendida aqui
como ações tanto na direção de busca de conhecimento formal quanto,
principalmente, de tomada de consciência de seu próprio fazer pedagógico.

Neste contexto, o aluno era somente um ser passivo recebendo o conhecimento, não
participando ativamente nas práticas pedagógicas e o docente com suas aulas tradicionais, sem
buscar a formação continuada.
Para Masetto (2006, p. 144), o professor assume uma postura de mediador pedagógico,
não deixando seu papel importante, mas revendo suas práticas:
Por mediação pedagógica se entende a atitude, o comportamento do professor, que se
coloca como um facilitador e incentivador ou motivador da aprendizagem, que se
apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagemnão uma ponte estática, mas uma ponte “rolante”, que ativamente colabora para que
o aprendiz chegue aos seus objetivos.

1

Maiores informações: https://saude.abril.com.br/medicina/brasil-um-possivel-celeiro-de-novas-variantes-docoronavirus/
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O professor assume uma nova atitude, tornando-se aquele que orienta e facilita
aprendizagem dos alunos, não sendo o detentor do conhecimento e sim parceiro de seus alunos.
Para Marcelo García (1999, p. 26) a formação de professores se centra no estudo dos
processos através dos quais os professores aprendem e desenvolvem a sua competência
profissional. O primeiro momento da formação docente acontece nos cursos de graduação.
Argumentando ainda que a formação de professores é um processo contínuo, permanente ao
longo do desenvolvimento profissional, não devendo ocorrer somente na formação inicial, mas
no decorrer da carreira.
O professor em sua formação inicial, não vivenciou, na teoria e na prática, a utilização
das tecnologias educacionais e tão pouco não passou por uma formação continuada para o uso
destas tecnologias em sua prática pedagógica e ainda, não podemos nos esquecer que muitas
Instituições de Ensino Superior (IES) não possuem cursos de licenciatura não sendo preparados
para a prática pedagógica, por não ser essa finalidade de alguns cursos de graduação.
Para Haviaras (2019, p.129) a formação continuada pode ser realizada por meio de
participações em cursos e eventos ofertados pelas IES (Instituições de Ensino Superior) em que
os professores trabalham, em cursos de pós-graduação (stricto sensu e lato sensu), por meio de
buscas autônomas. Neste tempo pandêmico, muitas instituições estão oferecendo cursos de
aperfeiçoamento aos docentes.
Para inserção e uso das tecnologias em suas aulas, é necessário que os professores
saibam usá-las, por isso a necessidade da formação continuada, pois com este modelo de aulas
remotas emergenciais, não foi ensinado ao professor como trabalhar em sala de aula. Freitas
(2010, p. 340) argumenta:
Os professores precisam conhecer os gêneros discursivos e linguagens digitais que
são usados pelos alunos, para integrá-los, de forma criativa e construtiva, ao cotidiano
escolar. Quando digo integrar é porque o que se quer não é o abandono das práticas já
existentes, que são produtivas e necessárias, mas que a elas se acrescente o novo.
Precisamos, portanto, de professores e alunos que apropriam crítica e criativamente
da tecnologia, dando-lhe significados e funções, em vez de consumi-la passivamente.
O esperado é que o letramento digital seja compreendido para além de um uso
meramente instrumental.

Vejamos o que sinalizam Brito e Purificação (2012, p. 45) em relação a alguns
indicativos sobre a formação de professores, relacionados às tecnologias educacionais:


o professor não tem domínio sólido dos conteúdos que transmite, se bem que isso seja o que
melhor conheça;



o professor não consegue relacionar os conhecimentos que transmite à experiência do aluno
e à realidade social mais ampla:
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a remuneração do professor é baixa, o que o obriga a ter vários empregos, fato que traz
graves consequências para o processo de ensino-aprendizagem;



o professor tem lidado com o aluno “ideal”, com o aluno “padrão”, como se todos fossem
homogêneos, tivessem o mesmo ritmo de aprendizagem, e não com o aluno concreto;



a divisão técnica do trabalho no interior da escola com a multiplicação das funções e
especialidades têm feito com que o trabalho pedagógico se fragmente cada vez mais;



os conhecimentos transmitidos pela escola, às vezes selecionados pelos professores, não são
remetidos à sua historicidade; são trabalhados como se estivessem prontos e acabados, e
não relacionados à vida dos alunos e à realidade histórico-social mais ampla;



os alunos, em geral, não têm se apropriado sólida e duradouramente dos conhecimentos
transmitidos pela escola.
É essencial que o professor busque autonomamente formações continuadas que

aprofundem os seus conhecimentos sobre a temática em diversas áreas, acompanhando assim
o conteúdo da sociedade contemporânea.
2 Metodologia
A pesquisa é do tipo bibliográfica, onde vários autores dialogaram durante a execução
deste trabalho, para o embasamento teórico e conceitual, em relação à nova postura do professor
como mediador pedagógico em meio às ferramentas tecnológicas que fora obrigado a estudar e
se reinventar em meio ao cenário pandêmico.
3 Resultados e Discussão
O tempo de pandemia pelo Coronavírus ( COVID-19), trouxe uma ressignificação para
o docente nunca imaginada. Com as escolas fechadas e trabalhando em casa, teve necessidades
de adaptação e superação às ferramentas tecnológicas nunca antes vistas. Com suas aulas
remotas emergenciais, passou a ser um mediador pedagógico, dão mais voz para que o aluno
fosse não mais mero receptor da aprendizagem e sim o protagonista desta. Na atual situação,
professor e aluno, caminham juntos.
Pensar a educação em todos os processos, em tempos pandêmicos se torna
necessário. Paulo Freire escreveu “ O homem está no mundo e com o mundo” (1983, p.30). Se
o homem estivesse apenas no mundo, não haveria transcendência e não interferiria na história
desse mundo. Agora as pessoas estão no mundo e pelo mundo. Para isso, a formação continuada
foi e será necessária diuturnamente.
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4 Considerações Finais
O objetivo deste trabalho foi refletir o papel do professor mediante as tecnologias
educacionais impostas com maior ênfase no cenário da pandemia da Covid-19. E ainda
demonstrar por meio da pesquisa, conforme as palavras de vários autores, a importância da
mediação pedagógica junto ao aluno em tempos pandêmicos e sua formação continuada em
relação às ferramentas tecnológicas.
Espera-se com essa pesquisa ter contribuído para a reflexão sobre o novo papel do
professor de mediador pedagógico, onde junto com seu aluno, fazem a diferença no ensinoaprendizagem e que a formação continuada docente é urgente e necessária.
5 Agradecimentos
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Resumo
Esta pesquisa teve como objetivo identificar se as ações educativas para o processo ensinoaprendizagem prevista no Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola da rede
municipal de Rio Verde-Go são balizadas na abordagem construtivista. Faz parte do
Programa de Pós-graduação em Formação de Professores e Práticas Educativas do Instituto
Federal Goiano, Campus Rio Verde. Para tanto foi conduzida pela seguinte questão: Quais
as ações educativas para o ensino-aprendizagem esboçadas no PPP são sinalizadoras de
uma abordagem construtivista? De abordagem qualitativa, utilizou-se como procedimento
metodológico a análise de documento. Os resultados sinalizam que no PPP há resquícios
de uma abordagem construtivista, traduzidos pelo incentivo ao trabalho com projetos de
ensino, pelo incentivo ao aluno como protagonista na construção de sua aprendizagem.
Contudo, no documento, não há clareza sobre quais elementos teóricos e metodológicos do
construtivismo são suporte às práticas de ensino dos professores e à proposta pedagógica
de modo geral.
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico. Construtivismo. Ensino. Aprendizagem.
1 Introdução
Esta pesquisa tem como objeto de estudo as abordagens construtivistas no Ensino
Fundamental de uma escola Municipal de Rio Verde, Go. A essência desta abordagem
pedagógica é fazer com que o ensino esteja ao alcance de todos os alunos, com aulas
interativas e democratizadas, mediadas pelo professor, respeitando as dificuldades e
diferenças, bem como valorizando os esforços de cada um, indiferente de erros ou acertos.
As atividades desta teoria de ensino procuram atender e suprir as necessidades e
anseios dos alunos, tornando as aulas mais divertidas e significativas para eles, sendo
voltadas para debates e exposições orais ou escritas, valorizando a opinião de cada
indivíduo. Quanto a avaliação, a observação direta do desempenho de cada aluno e os
erros são vistos como estágios do processo de aprendizagem, com o condão de balizar as

atividades avaliativas, não sendo considerados como déficit de conhecimento ou falta de
atenção; a relação entre alunos e professores se dá de forma harmoniosa e de respeito
mútuo, sem a tradicional postura autoritária do professor.
Em face do exposto, a pesquisa teve como objetivo identificar se as ações
educativas para o processo ensino-aprendizagem previstas no PPP são balizadas na
abordagem construtivista. Para tanto, foi conduzida pela seguinte questão: Quais as ações
educativas para o ensino-aprendizagem esboçadas no PPP são sinalizadoras de uma
abordagem construtivista?

2 Metodologia
O presente estudo, trata-se de uma pesquisa qualitativa em que utilizamos como
procedimento, a análise de documento, nomeadamente, o Projeto Político Pedagógico
(PPP) de uma escola da rede municipal de Rio Verde/GO. Para tanto, baseamo-nos em
referenciais teóricos obtidos a partir de indexados em livros e periódicos que abordam a
temática em questão, ou seja, as práticas pedagógicas construtivistas. Para Ludke e André
(2013), a análise documental é ferramenta de grande importância para a pesquisa
qualitativa, sendo considerada como uma técnica decisiva para pesquisas feitas nas áreas
de ciências sociais e humanas.

3 Abordagens Construtivistas: Alguns Elementos Teóricos
Na busca de elementos teóricos que tratam da tendência construtivista, procuramos
nos amparar em alguns teóricos, tais como Zabala (1998), Bessa (2008), Santos (2007),
Niemann e Brandoli (2012), Freire (1996), Vygotsky (1991) e Gregório e Pereira (2012). A
começar, elucidamos que o construtivismo é definido como uma teoria da aprendizagem
desenvolvida na Rússia, em meados dos anos 60 (século XX), pelo suíço biólogo e filósofo
Jean Piaget, com o propósito de explicar o desenvolvimento da inteligência humana.
O construtivismo é definido como uma teoria da aprendizagem desenvolvida na
Rússia, em meados dos anos 60 (século XX), pelo suíço biólogo e filósofo Jean Piaget (em
crianças de até 12 anos) com o propósito de explicar o desenvolvimento da inteligência
humana. Segundo esta teoria, conforme estudos realizados, com crianças de até 12 anos de
idade, por Jean Piaget, a criança deve participar ativamente na construção de seu próprio
conhecimento para que esta se torne em indivíduo autônomo e solidário para com a

formação de uma sociedade mais justa. O conhecimento não é nato, e sim algo advindo da
interação do sujeito com o meio em que ele vive.
Piaget define a inteligência como o resultado de um esquema de assimilação de
estrutura que dá ao sujeito permissão para melhor compreensão e organização do mundo
através dos mecanismos de assimilação (incorporação aos esquemas/estruturas presentes
no ambiente) e acomodação (modificação de esquemas/estruturas) para ajustá-los às
exigências

ambientais.

Vygostky (1991), ao contrário de Piaget, defende que o conhecimento se dá, não
apenas por meio da interação do indivíduo com o objeto, mas sim através deste com o
meio social e cultural em que vive, definindo a aquisição da aprendizagem como o
resultado do processo interpessoal.
O papel do professor, para Vygotsky (1991), é ensinar ao aluno aquilo que este não
consegue aprender sozinho, é decodificar a linguagem científica, tornando–a de acessível
compreensão. Processo este, explicado através da Zona de Desenvolvimento Proximal
(ZPD), que tem como função definir aquelas funções que ainda não amadureceram, mas
que estão em processo de maturação.
Assim como Piaget, Vygotsky também defende que a criança é um ser ativo no
processo de ensino aprendizagem. Contudo, não basta apenas inseri-la em um ambiente
estimulador e de forma isolada. É necessário que haja interação com outros indivíduos para
que ocorra a internalização do processo social e cultural, dando início ao processo de
conhecimento, que não acontece de forma espontânea, é necessário haver

trocas de

experiências entre os alunos. Dessa forma surgem zonas de desenvolvimento proximal
auxiliando na superação de desafios.
No Brasil temos Paulo Freire (1996), cujo as ideias contemplam a teoria piagetiana
ao admitir que o indivíduo é sujeito produtor de cultura e conhecimento, que também se
alinha aos ensinamentos de Vygotsky ao afirmar que a aprendizagem e o saber resultam da
relação coletiva e dialética entre indivíduos.

4 Análise dos Resultados
De modo geral, nos dados analisados no PPP, constatamos que não havia
evidências teóricas sobre o construtivismo. Contudo, há fortes evidências desta corrente
teórica em termos das orientações para as ações de ensino-aprendizagem. Para este recorte,
destacaremos os métodos de ensino.

No que tange às ações do ensino-aprendizagem, além de fazermos a constatação de
que “a escola propõe um trabalho participativo que visa a realização das pessoas
envolvidas no ensino - aprendizagem” (PPP, 2019, p.10) e “uma avaliação qualitativa que
presume a participação e envolvimento das pessoas com o seu pensar e agir” (PPP, 2019,
p. 11), destacamos os aspectos vinculados a questões metodológicas que se aproximam da
tendência construtivista na medida em que na proposta do PPP é elucidado que os
professores, de forma colaborativa e participativa, desenvolverão uma prática educativa
baseada em “[...] seminários, gincanas, maquetes, desenhos, festivais, cartazes, vídeos,
excursões, palestras, músicas, jogos, pesquisas, trabalhos em grupos, debates, realizações
de projetos e visitas a universidade e a indústrias” (PPP, 2019, p.7).
Com efeito, estas várias estratégias didáticas se forem mobilizadas pelos
professores de modo a propiciar com que os alunos sejam o centro da aprendizagem, o
protagonista da construção de seu conhecimento, pode se configurar na perspectiva do
construtivismo, considerando que “[...] as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola
promovem o desenvolvimento na medida que o aluno, como sujeito ativo, participa das
atividades de maneira construtiva [...]” (NIEMANN e BRANDOLI, 2012, p.9).
Nesta perspectiva, importante salientarmos que não basta que a escola sinalize
diferentes métodos de ensino em sua proposta pedagógica. É fundamental que na lógica
construtivista seja oportunizado organizações didáticas que favoreçam os alunos a serem
protagonistas de diversas interações, propiciando a zona de desenvolvimento proximal
apontada por Vygotsky (1991). Conforme Zabala (1998),

É todo um conjunto de interações baseada na atividade conjunta
dos alunos e dos professores, que encontram fundamento na zona
de desenvolvimento proximal, que, portanto, vê o ensino como um
processo de construção compartilhada (ZABALA, 1998, p.91).
Para o autor, na concepção construtivista, não é suficiente que os alunos se
encontrem frente ao conteúdo a aprender, “[...] é necessário que diante destes possam
atualizar seus esquemas de conhecimento, compará-los com o que é novo, identificar
semelhanças e diferenças e integrá-las em seus esquemas” (ZABALA, 1998, p.37).
Do ponto de vista dos métodos de ensino, um aspecto bem sinalizado no PPP é o
trabalho com projetos, com destaque aos projetos de incentivo à leitura e escrita e o uso
dos projetos como forma de vincular o processo ensino-aprendizagem com a realidade dos

alunos. “Os projetos serão estruturados de acordo com a necessidade, interesse do
educando e em observância a proposta curricular” (PPP, 2019, p.12).
Depreendemos que o trabalho com projetos é um caminho possibilitador para a
materialização da abordagem construtivista no contexto escolar. Zabala (1998) nos apoia
nesta análise ao citar a importância do trabalho com projetos e sinalizar que o ponto de
partida do método de projetos é o esforço e o interesse dos alunos de modo a se envolver
no processo. “O método de projeto designa a atividade espontânea e coordenada de um
grupo de alunos que se dedicam metodicamente à execução de um trabalho globalizado e
escolhido livremente por eles mesmos”. Assim, ao nosso ver, o trabalho com projetos é
uma estratégia que traduz uma concepção construtivista, pois os alunos podem, por meio
de projetos, problematizar a sua realidade vivida, se envolver em sua aprendizagem e
envolver-se em diversas interações entre os colegas. Conforme Zabala (1998), os alunos,
ao elaborar projetos e a executá-los, tornam-se protagonistas em sua aprendizagem.
No documento é destacado que o aluno é “[...] agente na criação e integrante com o
meio ambiente” (PPP, 2019, p.7) e responsável pela construção de sua “ [...] autonomia,
autodeterminação, responsabilidade, cooperação e solidariedade, aprende a trabalhar
ideias, pensamentos e assimila códigos de conduta padronizados de comportamento
coletivo (PPP, 2019, p.7). Aspectos que evidenciam bem uma abordagem construtivista,
uma vez que, conforme Gregório e Pereira (2012), na concepção ensino aprendizagem
construtivista,

O aluno atua como ator principal da aquisição do seu
conhecimento, se apropria do que aprende, no momento certo,
utilizando e ampliando todo seu potencial com esforço e ritmo
próprio e o professor nesse processo atua como ator coadjuvante,
de forma a facilitar as etapas evolutivas dessa construção
(GREGÓRIO; PEREIRA, 2012, p.53).
Ainda merece destaque, o uso de equipamentos e recursos didáticos apontados no
documento, tais como: celular, computador e data show, para “[...] ressaltar os valores
universais de convivência e de desenvolvimento pessoal [...] (PPP, 2019, p.7)” dá
importante destaque a uma postura construtivista quanto às relações interativas entre
professor e aluno na sala de aula, indo ao encontro do que afirma Zabala (1998) que o
professor tem como principal função a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos,
atribuídos não somente aos conteúdos, mas também dos relacionados aos processos de

ensino-aprendizagem.
A respeito dos procedimentos para que os professores possam materializar as ações
propostas do PPP em sua prática de ensino e melhorar suas ações pedagógicas, e
consequentemente atingirem os objetivos propostos, é definido no documento um conjunto
de ações que vão de formação continuada a reuniões para planejamentos “Faz-se
planejamento participativo, formação continuada e encontros quinzenais (HTPC) e
reuniões de pré-conselho das turmas” (PPP, 2019, p.11).
Procedimentos estes que, somado à partilha de experiências dos docentes,
apresentam resultados positivos, pois as metodologias utilizadas são bem diferenciadas,
contando ainda com as competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que
elencam a conscientização sobre a ética, cidadania, direitos humanos e estatuto da criança
e do adolescente.
Com efeito, estas várias estratégias didáticas se forem mobilizadas pelos
professores de modo a propiciar com que os alunos sejam o centro da aprendizagem, o
protagonista da construção de seu conhecimento, pode se configurar na perspectiva do
construtivismo, considerando que “[...] as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola
promovem o desenvolvimento na medida que o aluno, como sujeito ativo, participa das
atividades de maneira construtiva [...]” (NIEMANN e BRANDOLI, 2012, p.9).

5 Considerações Finais
Ao propormos nesta pesquisa identificar se as ações educativas para o processo
ensino-aprendizagem prevista no PPP são balizadas na abordagem construtivista,
constatamos que apesar de não haver evidências teóricas sobre o construtivismo, várias
ações previstas no documento se amparam nele.
No que tange às evidências teóricas, observamos que apesar de não haver
evidências teóricas sobre o construtivismo no documento, é explicitado suporte de modo
especial nas tendências pedagógicas da linha progressista, sendo apontado no documento
as tendências libertadoras da educação de linha progressista e sócio-histórica. Isto fica
evidente ao inferir à escola a atribuição de formação da consciência política do aluno para
a transformação de sua própria realidade.
Do ponto de vista da abordagem de ensino construtivista, apesar desta abordagem
não aparecer de forma explícita no documento, constatamos evidências presentes no
documento em análise tais como especial destaque quanto ao papel do professor e do

aluno, em que a relação entre eles acontece de forma harmoniosa e de respeito mútuo,
traduzindo oportunidades à formação vinculada com a vida dos alunos de modo a despertar
a sua curiosidade para a resolução de problemas.
Sendo assim, as orientações para as metodologias de ensino se baseiam em várias
estratégias e recursos didáticos, tais como seminários, gincanas, festivais, músicas, jogos,
pesquisas, trabalhos em grupos, trabalho com projetos, debates, uma perspectiva
pedagógica que se aproxima da tendência construtivista.
Os resultados são indicadores da importância de no PPP estar explícito as correntes
teóricas que dão suporte às práticas efetivas que ocorrem no contexto da escola e,
sobretudo, que este documento seja construído de forma coletiva, traduzindo os desejos,
inquietações e necessidades de toda comunidade escolar. Para tanto, é fundamental que os
professores tenham conhecimento sobre as diversas tendências pedagógicas que dão
suporte as práticas escolares e suas práticas de ensino.
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Resumo:
A presente pesquisa objetiva identificar e analisar as publicações na modalidade de ensino
Educação de Jovens e Adultos – EJA divulgadas entre os anos de 2011 a 2020, realizando
para tanto, uma revisão da literatura guiada pelas seguintes questões: quais temáticas têm
sido objeto de investigação na EJA? A formação dos professores da EJA destaca-se nos anos
avaliados? Quanto a metodologia primeiramente foi realizado um levantamento das
produções existentes na plataforma de periódicos Scielo utilizando os descritores educação
de jovens e adultos; educacão de jovens e adultos; EJA; eja. Nessa etapa levantou-se 57
artigos. Em seguida realizou-se a análise dos artigos buscando identificar temática
investigada e posterior categorização dos temas. Nota-se que a Eja constitui uma profícua
área de pesquisa e produção do conhecimento, as pesquisas enfatizam de forma mais
proeminente contribuições na prática pedagógica e de cunho social para a EJA. Algumas
lacunas de temas foram observados tais como a juvenilização do publico ingressante, os
idosos da EJA e a violência de gênero.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Estado do conhecimento. Estudos de
revisão.
1 Introdução
A Educação de Jovens e Adultos – EJA configura uma modalidade notável, tanto
por sua abrangência, pertinência e público a ser atendido, quanto por aspectos tais como os
afirmados por Camargo (2017) sobre a inexistência de uma política governamental
consistente, que subsidie financeiramente e estruturalmente uma educação de qualidade para
as pessoas que frequentam as classes da EJA, e que mesmo sob um teto de adversidades
ainda é uma modalidade presente no cenário brasileiro.
A Educação Básica é um direito de todos e legalmente obrigatória no Brasil, no
entanto muitos adultos, jovens e crianças estão fora da escola. Conforme dados do IBGE
(2018), em 2018 haviam 11,3 milhões de pessoas com 15 anos ou mais de idade
consideradas analfabetas, o que corresponde a uma taxa de 6,8% do total da população neste
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grupo etário; essas altas taxas de analfabetismo constituem um aspecto a ser enfrentado e
superado no Brasil. A erradicação do analfabetismo absoluto no Brasil, estipulado na meta
9 do Plano Nacional de Educação (2014-2024), instituído através da Lei n°13.005/14
(Brasil, 2014) parece ainda longe de ser alcançada.
Esses índices além de elevados são também alarmantes, pois tendem a se agravarem
na medida em que jovens e adultos não ingressa na escola ou a abandona por motivos
diversos. Nesse cenário a EJA, como modalidade da educação básica, deve garantir o direito
constitucional de acesso à educação escolar aos indivíduos pertencentes à classe
trabalhadora, que, conforme esclarecem Santos e Dantas (2020) por motivos muitas vezes
relacionados à produção material de existência, foram privados desse direito no tempo
convencional e que agora buscam, para além do acesso, uma permanência e aprendizagem
significativa.
Pelo exposto, investigações que envolvam a EJA constituem de suma importância
para fortalecer essa modalidade de ensino no cenário brasileiro. Especificamente os estudos
de levantamento sistematizado de publicações cientificas na área da EJA podem contribuir
para que os profissionais da educação possam melhor compreender essa modalidade de
ensino, e propor ações que sejam efetivas para os desafios que esse campo da educação
enfrenta, possibilitando assim, o planejamento de ações mais pautadas na realidade escolar
e o redimensionamento teórico-prático de projetos político-pedagógicos relacionados à EJA,
enfim que tais aspectos estejam mais alinhados ao que as pesquisas têm apontado
(FREITAS; PIRES, 2015; FERREIRA, BORTOLINI E RIBAS, 2020).
Nas modalidades de pesquisas que buscam levantar publicações já produzidas
algumas diferenças singularizam os estudos; optamos pela realização de um levantamento
do estado do conhecimento sobre a produção em educação de jovens e adultos, realizada em
Periódicos que pertencem a Listagem Qualis, da área de educação abrangendo os anos de
2011 a 2020. A escolha pelos periódicos se deu em virtude da importância e da qualidade
que ambos representam, tanto em questões de serem periódicos de fontes confiáveis, quanto
por serem repletos de assuntos qualificados e interessantes, ambos de acordo com a linha de
pesquisa deste artigo. Assim o presente artigo tem como objetivo geral identificar, a partir
de um levantamento sistemático do tipo estudo do conhecimento, as publicações científicas
na temática de educação de jovens e adultos – EJA, no período 2011-2020. O exercício
analítico aqui proposto tenta responder as seguintes questões: Quais são as temáticas mais
pesquisadas no campo da Educação de Jovens e Adultos no Brasil no período de 2011 a
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2020? A formação dos professores da EJA constitui tema de pesquisa nos anos avaliados?
Tipos de revisões de literatura
Revisão da literatura é um termo genérico, constituindo em um processo de busca,
análise e descrição de um corpo do conhecimento em busca de resposta a uma pergunta
específica, sendo uma atividade essencial no desenvolvimento de trabalhos científicos e
acadêmicos (GALVÃO E RICARTE, 2020). Por literatura compreende-se todo o material
relevante que é escrito sobre um tema: livros, artigos de periódicos, artigos de jornais,
registros históricos, relatórios governamentais, teses e dissertações e outros tipos. Entre os
pontos positivos de se fazer uma revisão da literatura destacam-se o evitamento de
duplicação de pesquisas, a proposição de temas, problemas, hipóteses e metodologias
inovadoras de pesquisa; conhecer os recursos necessários para a construção de um estudo
com características específicas e estabelecer perspectivas para pesquisas futuras.
Aos se desenvolver uma revisão de literatura, o pesquisador encontra um extenso
“cardápio” de opções: levantamento bibliográfico, estado da arte, revisão narrativa, estudo
bibliométrico, revisão sistemática, revisão integrativa, meta-análise, metassumarização,
síntese de evidências qualitativas. GALVÃO E RICARTE (2020) propõem uma diferença
entre revisão de literatura por conveniência e revisão sistemática. Por sua vez, Vosgerau e
Romanowski (2014) propõem uma divisão das revisões considerando os seguintes critérios
mapeamento, avaliação e síntese. Casarin et al (2020) utilizam o que eles denominam de
divisão didática das revisões da literatura, composta por revisões não sistematizadas
(narrativas) e sistematizadas (sistemática e integrativa). Muitas dessas propostas embora
com nomenclaturas distintas dadas pelos autores estabelecem pontos de convergência entre
elas.
Segundo Galvão e Ricarte (2020) a revisão de conveniência é aquela na qual o
pesquisador reúne e discorre sobre um conjunto de trabalhos científicos que julga importante
para o tratamento de uma temática. Como ponto positivo os autores destacam a flexibilidade
de situações em que pode ser empregada o que abrange um trabalho de opinião até teses de
doutorado, mas evidenciam como ponto negativo a falta de explicitação de critérios
explícitos sobre como a revisão foi construída, aspecto que dificulta a reprodução do estudo
por outros pesquisadores. Já a revisão sistemática da literatura é uma modalidade de pesquisa
com protocolos específicos, e que busca entender e dar alguma logicidade a um grande
corpus documental, especialmente verificando o que funciona e o que não funciona num
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dado contexto.
Casarin et al (2020) realizam uma divisão didática das revisões da literatura e
propõem uma tipologia, composta por revisões não sistematizadas, denominadas de
narrativas e sistematizadas que contemplam a sistemática e a integrativa. A revisão narrativa
é processo não sistematiza e por isso mais simples de revisar a literatura, permite
atualizações a respeito de determinado assunto dando ao revisor suporte teórico em curto
período. Na revisão narrativa não há obrigatoriedade de que os autores informem com
detalhes os procedimentos ou critérios usados para selecionar e avaliar as referências
incluídas na análise, pois a forma de seleção é variável e arbitrária.
As revisões sistematizadas são consideradas estudos observacionais retrospectivos
ou estudos experimentais de recuperação e análise crítica da literatura. Na revisão
sistemática tem-se um estudo retrospectivo com dados secundários que tem dentre seus
objetivos sintetizar evidências sobre um problema/tema específico analisando publicações
com dados primários de pesquisa (CASARIN ET AL, 2020), segue protocolos específicos e
busca dar alguma logicidade a um grande corpus documental (GALVÃO E RICARTE,
2020). Entende-se por estudos primários os artigos científicos que relatam os resultados de
pesquisa em primeira mão. Já a revisão integrativa visa reunir achados de trabalhos
empíricos e teóricos, permitindo sintetizar resultados e aprofundar a compreensão sobre um
fenômeno específico, com respeito à filiação epistemológica dos trabalhos incluídos
(CASARIN ET AL, 2020). Observa-se que não existe nessa opção um critério detalhado e
específico para a seleção da fonte material, basta tratar-se do tema investigado.
Por fim, Vosgerau e Romanowski (2014) classificam os estudos em revisões que
mapeiam e as revisões que avaliam e sintetizam. Nas revisões de mapeamento tem-se três
modelos, sendo as fronteiras entre eles não totalmente claras. No primeiro, encontram-se os
trabalhos que se caracterizam pelo mapeamento e apresentação da produção de forma
inventariante e descritiva, a exemplo de levantamento bibliográfico e de estudo
bibliométrico. Esse último tem como objetivo elaborar índices de produção do conhecimento
científico, verificar indicadores de produção científica, indicadores de citações, indicadores
de ligação (coautoria). Salienta-se que o levantamento bibliográfico tem por finalidade
levantar todas as referências encontradas sobre um determinado tema. Os autores pontuam
que esses levantamentos já foram majoritariamente realizados em fichas utilizando-se um
editor de texto ou planilhas eletrônicas, e que atualmente impera softwares específicos tais
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como o EndNote e o Mendeley, que permitem a catalogação e o acesso via internet em
computadores ou dispositivos móveis de todo o material catalogado.
O segundo modelo congrega as revisões que, além do levantamento das
características gerais dos trabalhos estudados, analisam a produção, classificam-nas e
apresentam as principais conclusões, tendo em vista a sistematização dos achados das
pesquisas que compõem o escopo do estudo. Entre eles, destacam-se a revisão de literatura,
a revisão bibliográfica e a revisão de produção acadêmica.
No terceiro modelo, estão as pesquisas estado da arte ou estado do conhecimento. O
estado da arte é uma denominação mais comum no campo educacional, e quando empregada
no campo da saúde denomina-se Revisão Narrativa (ELIAS ET AL., 2012). Esse tipo de
estudo permite estabelecer relações com produções anteriores, identificando temáticas
recorrentes, apontando novas perspectivas, consolidando uma área de conhecimento e
constituindo-se orientações de práticas pedagógicas para a definição dos parâmetros de
formação de profissionais para atuarem na área (VOSGERAU E ROMANOWSKI, 2014).
No Brasil, as expressões estado da arte e estado do conhecimento têm sido
empregadas como semelhantes em várias investigações e são expressões que resultam de
uma tradução literal do inglês. Embora as pesquisas do tipo estado da arte tenham
características parecidas com pesquisas de revisões de literatura e bibliográfica, aquelas se
diferenciam destas pela abrangência do escopo da pesquisa, pelo tipo de análise que realizam
e pela finalidade de indicar as características e contribuições de determinada produção
acadêmica.
Vosgerau e Romanowski (2014) concluem que as revisões de mapeamento têm como
finalidade central levantar indicadores que fornecem caminhos ou referências teóricas para
novas pesquisas. Esses indicadores podem ser constituídos a partir de informação de ordem
qualitativa, como é o caso das revisões bibliográficas e pesquisas do tipo estado da arte e a
partir de informações qualitativas que codificadas se transformam em dados quantitativos
como é o caso das revisões bibliométricas.
Já os estudos de revisão que avaliam e sintetizam, segundo Vosgerau e Romanowski
(2014), encontram-se as denominações revisão sistemática, revisão integrativa, síntese de
evidências qualitativas, metassíntese qualitativa, meta-análise e metassumarização. Grande
parte desses estudos seguem as indicações definidas pelo UK Cochrane Centre
(http://ukcc.cochrane.org), que é um centro de referência que congrega grupos de
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pesquisadores que realizam revisões cujos resultados são sintetizados de acordo com padrões
definidos pelo centro. Os autores apontam que estes estudos têm sua origem na área de
ciências da saúde, pois buscam identificar as condições em que determinadas evidências
ocorrem e a possibilidade de identificação de padrões de ocorrência. No entanto, esses tipos
de estudo são encontrados atualmente nas diversas áreas do conhecimento, inclusive na
educação.
A Educação de Jovens e Adultos
A história da Educação de Jovens e Adultos - EJA no Brasil acompanha o
desenvolvimento do país enquanto nação, iniciou na época de colonização do país, quando
foi outorgado aos jesuítas portugueses a responsabilidade de alfabetizar a população
brasileira que aqui se encontrava e vem se desenvolvendo até aos dias de hoje. No século
XX, o Plano Nacional da Educação (PNE), estabelece a educação primária como dever do
Estado e várias políticas vão surgindo a partir de então, dentre elas algumas foram voltadas
para escolarização de jovens e adultos. Várias tentativas educacionais abordando o tema são
empreendidas e discutidas no Congresso Nacional, até chegarem a criação do Plano Nacional
de Alfabetização de Adultos (PNAA), criado por Paulo Feire, teórico e professor militante
em favor da educação de jovens e adultos, propondo uma educação libertadora e
democrática, partindo da realidade da vivência dos alunos.
Ao longo dos anos foram surgindo movimentos Brasileiros de Alfabetização de
Jovens e Adultos como o Movimento de alfabetização também conhecido como MOBRAL
em dezembro de 1967, a Lei 5.692/71 onde se implantou o supletivo na educação brasileira,
com o objetivo de proporcionar o ensino em menor tempo para àqueles que não tiveram
oportunidade de estudar na infância. A Fundação Educar, substituindo o MOBRAL. E em
1990 foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nela que surgiu a
nomenclatura Educação de Jovens e Adultos (EJA) e uma sessão inteira para tratar do tema.
A nova LDB, promulgada em 20 de dezembro de 1996, sob o nº. 9.394 em seu Art. 37 trouxe
a confirmação e a garantia do direito dos jovens e adultos à educação que era prevista na
Carta Magna, no artigo a lei estabelece que: A educação de Jovens e Adultos será destinada
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade no ensino fundamental e médio na idade
própria. Sabendo que o Ensino fundamental é obrigatório e gratuito, inclusive para os que a
ele não tiveram acesso na idade própria.
A Ementa Constitucional nº 14/1996 supriu, a Constituição de 1988, o artigo que
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comprometia a sociedade e os governos a erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino
fundamental até 1998. Conforme o Parecer CNE/ CEB Nº 11/2000, aprovado em 10 de maio
do ano de 2000, se tornou obrigatório aos estabelecimentos oficiais que oferecem a
modalidade EJA nas escolas, que as mesmas tenham os cursos presenciais e semipresenciais,
isso conforme a Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e
Adultos.
2 Metodologia
O presente estudo é do tipo estado do conhecimento, tal como proposto por
Romanowski e Ens (2006). Foi conduzida uma pesquisa de levantamento de artigos em
periódicos científicos escolhidos por constituírem em um importante veículo disseminador
da produção científica em determinada área do conhecimento. Rodrigues e Fachin (2010)
assinalam que no periódico científico o conhecimento pode ser disseminado de forma mais
atualizada e confiável em função da periodicidade e dos rigorosos processos de revisão pelos
pares.
Os artigos analisados foram coletados na primeira fase da pesquisa, realizada no ano
de 2020. Na fase de pré-análise, fez-se um levantamento das produções existentes na
plataforma de periódicos da Capes, utilizando as palavras-chaves: educação de jovens e
adultos; educacão de jovens e adultos; EJA; eja. Tal escolha apresenta limites, uma vez que
assume-se o risco de deixar de fora não só publicações relevantes que não vinculam-se aos
bancos de dados pesquisados, mas também artigos importantes que não usam as palavras
selecionadas para a busca. Os periódicos foram selecionados tendo como base os critérios
de expressividade e acessibilidade. Quanto ao escopo temporal, avaliou-se razoável analisar
10 anos de publicação, contemplando os anos de 2011 a 2020.

3 Resultados e Discussão
Foram levantados no período abrangido na presente pesquisa 57 artigos, cujo
quantitativo de artigos publicados por ano apresenta-se no gráfico 1.
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O quantitativo de artigos levantados evidencia que a EJA é uma temática que instiga
e motiva pesquisadores e que tem sido objeto de estudo presente nos últimos dez anos. Notase que o ano de 2013 (n=10) foi o ano que mais se publicou, seguidos do ano de 2015 (n=9)
e 2019 (n=8). O ano de 2017(n=2) foi o ano que menos apresentou publicações na área de
educação de jovens e adultos. Os dados revelam altos e baixos na publicação, mas observase um decréscimo no total de publicações entre 2016 a 2020, ilustrando que é um campo de
pesquisa que ainda vem se afirmando no Brasil.
Dados do INEP (2020) apontam queda de 7,7% no número de alunos na educação de
jovens e adultos (EJA) entre os anos de 2015 a 2019. A redução de matrículas ocorre de
forma similar no nível fundamental (8,1%) e no ensino médio (7,1%).

Além dessa

diminuição de matrículas tem-se um menor gasto com essa modalidade. Esses dados podem
estar refletidos na queda de publicação verificada nos anos de 2016-2018, cujo quantitativo
mostrou-se bastante reduzido.
Os títulos dos artigos geralmente anunciam ou contém a informação principal do
trabalho ou indicam elementos que caracterizam o seu conteúdo. Nos trabalhados
acadêmicos essa característica é ainda mais evidente, visto que tanto os títulos quanto os
descritores devem conter uma certa harmonia de conteúdo, até para que o artigo seja mais
facilmente encontrado pelo público interessado na temática tratada. Com o objetivo de
mapear os principais termos utilizados nos títulos produzimos uma nuvem de palavras; em
sua realização excluímos os conectores tipo “e, de, da, para, um, uma, etc” e também as
palavras educação, jovens, adultos, EJA. Abaixo a nuvem de palavra com as palavras que
mais aparecem reproduzidas em traço mais forte.
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Figura 1 – Nuvem de palavras criada a partir dos títulos dos artigos analisados

A nuvem de palavras da figura 1 evidencia que o termo mais representativo dos
títulos é formação, seguida de práticas, professores, experiência, ensino. Logo após em
termos de força de traçado tem-se PROEJA, direito, prática escolar, social, educadores,
numeramento, matemática, pedagógica. Essa nuvem de palavras é importante, pois constitui
uma representação imagética que possibilita uma visualização rápida das palavras que
constituem os títulos dos trabalhos, sinalizando para temas que são objeto de escolha dos
pesquisadores da educação de jovens e adultos.
Corroborando os dados ilustrados pela nuvem de palavras foi realizada uma
categorização dos artigos para verificar a maior incidência de temas. Para tanto os artigos
foram classificados em três tipos, quais sejam: contribuições pedagógicas, contribuições
sociais e contribuições mistas.
Tabela 01 - Categorias dos artigos
CATEGORIAS DOS ARTIGOS
QUANTIDADES PUBLICADAS
Artigos que tratam de Contribuições Pedagógicas
29
Artigos que tratam de Contribuições Sociais

17

Artigos que tratam de Contribuições Pedagógicas e
Sociais (Mistas)

11

Dos 57 artigos levantados, 29 artigos tratam de contribuições pedagógicas; 17 artigos
tratam de contribuições sociais e 11 artigos tratam das contribuições tanto pedagógicas
quanto sociais. Nos periódicos que tratam de contribuições pedagógicas os trabalhos versam
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sobre os processos de ensino-aprendizagem com o público da EJA, enfatizam a formação
continuada para a EJA, a qualidade da educação nessa modalidade, o processo de ensino
aprendizagem envolvendo alfabetização, ensino de matemática e letramento, minimização
de índices de evasão dos alunos e o Encceja.
Nos periódicos que tratam das contribuições sociais, têm-se os trabalhos que exploram
temas tais como ações de formação em EJA nas prisões, a questão do espaço de liberdade,
percursos dos trabalhadores jovens e adultos que lutam pelo direito à educação, inclusão e
exclusão de jovens e de adultos na escola, questões de gênero. Por sua vez, na categoria de
contribuições pedagógicas e sociais, têm-se estudos sobre as representações sociais dos
professores da EJA, paratextos em livros, sistema nacional de educação, processos de
afrobetização, financiamento da educação.
De acordo com os dados relatados percebe-se o quanto os assuntos sobre a educação
de jovens e adultos são abrangentes, distintos, complexos e contemplam diversas regiões do
Brasil. Nota-se, entretanto, alguns pontos a serem considerados. Observa-se que trabalhos
sobre gênero somaram 3 artigos, evidenciando que há espaço para investigações sobre EJA
e gênero. Nenhum desses trabalhos abordou diretamente questões sobre feminicídio e
violência de gênero, uma vez que os estudos se centraram na mulher abordando temáticas
como experiências de trabalho artesanal e relações de desigualdades laborais de gênero.
Não foram encontrados estudos de cunho filosófico/epistemológico, lacuna também
observada em outros trabalhos de estudo do estado do conhecimento na EJA. A temática
envolvendo o público da EJA está presente em muitos artigos, contudo aspectos que versam
sobre o processo de juvenilização na EJA, ou seja, o ingresso cada vez maior de jovens nessa
modalidade, não foram identificados em nenhum artigo. Essa é uma temática importante de
investigação pois essa situação tem-se intensificado nas classes de aula da EJA; dados do
INEP (2020) assinalam que os alunos com menos de 30 anos representam 62,2% das
matrículas da educação de jovens e adultos, o que pode sinalizar para um aumento da
defasagem idade-série da escola regular. Outra temática que ficou ausente nos artigos
levantados refere-se ao público idoso, que não foi contemplado em nenhum dos cinquenta e
sete artigos. Trata-se de discussões importantes a serem conduzidas, especialmente
considerando o etarismo presente na cultura brasileira.
O programa de educação de jovens e adultos – PROEJA, ofertado e implementado
conforme exigência legal no contexto dos Institutos Tecnológicos Federais é debatido em
três artigos, um publicado no ano 2011, outro no ano 2012 e o terceiro no ano de 2020. Essa
10

lacuna de oito anos sem uma publicação referente ao PROEJA é intrigante, uma vez que esse
programa teve grande expansão nos períodos entre 2013 a 2015, aspecto que ensejaria
interesse acadêmico nesse contexto.
Dos artigos analisados tem-se dois que fazem um estudo do tipo Estado da Arte e
ainda é pequeno o número de pesquisadores que se dedicam a estudos do tipo estado da arte
ou estado do conhecimento, ilustrando o quanto esse tipo de estudo ainda é um campo
profícuo para investigadores.

4. Considerações finais
A revisão de literatura constitui um potente instrumento tanto de referência teórica
quanto metodológica para a verificação de campos já pesquisados e outros inexplorados nas
diversas áreas de conhecimento e, principalmente, na EJA que constituem de suma
importância para fortalecer essa modalidade de ensino no cenário brasileiro. Nota-se
profícua produção cientifica em Educação de Jovens e Adultos no Brasil nos últimos dez
anos e um quantitativo expressivo dessas produções versam sobre a formação de professores.
No contexto das cinquenta e sete pesquisas não foram identificadas investigações sobre os
processos de juvenilização na EJA, aspecto cada vez mais evidenciado nesse tipo de
modalidade, o que torna uma lacuna a ser preenchida por parte da pesquisa acadêmica.
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A pesquisa tem por objetivo compreender e caracterizar as condições de trabalho
docente durante o período de isolamento físico e social provocado pela Pandemia do COVID
19. No Brasil, as aulas foram suspensas em quase a totalidade dos municípios e a maior parte
das escolas continuaram a oferta do ensino adotando estratégias não presenciais. Pesquisas
apontam para a intensificação do trabalho docente, sobretudo quando discutem o
produtivismo. Os professores do serviço público são uma categoria com números
significativos de afastamento por adoecimento. Como foi apontado em outros estudos, há
uma precariedade de recursos nas escolas públicas, restando apenas a voz, o giz e a lousa
para prender a atenção dos alunos que já se mostram desinteressados nas aulas, situação
evidenciada antes da pandemia do coronavírus. Acrescenta-se a esses fatores a relevância
das conversas informais no trabalho que mostram-se fundamentais na construção dos saberes
docentes para o enfrentamento das adversidades e do sofrimento decorrente do trabalho as
quais foram ceifadas em função do contexto remoto. Tais dados ganham ainda mais
proporcionalidade se considerarmos as condições de trabalho em que foram submetidos os
docentes durante a pandemia causada pelo coronavírus. Provavelmente a situação de home
office tenha acentuado a precarização do trabalho docente, aspecto que pretendemos
compreender com a presente pesquisa. Metodologia: trata-se de uma pesquisa quantiqualitativa sendo os participantes estudantes de uma pós graduação em educação. Os
instrumentos utilizados foram duas escalas. acrescidas de dados sociodemográficos, sendo
uma de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho e a outra Escala do Custo Humano
do Trabalho ambas validadas por estudos anteriores. A pesquisa foi submetida e aprovada
pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Os resultados preliminares mostram que a maior parte
dos participantes são do sexo feminino (85%) com pós graduação (61%), com mais de 10
anos de docência (61%), com carga horária de 40 horas semanais (42%) e ministrando aula
para um número significativo de alunos, vez que 17% das participantes informaram ministrar
aulas para um quantitativo acima de 556 alunos e 24% ministram aulas para cerca de
trezentos alunos. Os participantes da pesquisa também informaram que majoritariamente
não tem outra ocupação remunerada (91,7%), em instituição pública (84,6%). Os dados
apontam para uma jornada de trabalho ampliada sinalizando para uma conjuntura de
intensificação e de precarização no trabalho, dados ainda a serem confirmados na pesquisa.
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Resumo:
As redes socais (Facebook, Twitter, Instagram) centralizadas são um fenômeno bem
estabelecido no mercado global, especialmente por proporcionem vários benefícios para os
usuários como: disponibilidade de espaço na Web para criação de perfis, e a capacidade de
estabelecer vínculos com amigos, parentes e conhecidos. No entanto, essas novas
tecnologias são pouco utilizadas em benefício da educação formal, o que pode ser
constatados em recentes disseminações científicas. Em parte, esta baixa utilização deve-se à
infraestrutura de acessos e pela falta de capacitação do uso dessas redes para auxiliar as
tarefas de sala de aula. Neste trabalho, propõe a adoção de um plano de empoderamento para
que instituições de ensino possam satisfazer os requisitos de inovação a partir da adoção das
tecnologias educacionais, o que pode ser alcançados com as seguintes etapas: (1) realização
de um levantamento do uso das tecnologias utilizados na instituição de ensino; (2) aferir o
grau de adoção de tecnologia na escola conforme quadro dimensões: visão, competência,
conteúdo e recursos digitais, e infraestrutura; (3) mapear as ações a serem tomadas conforme
prioridades identificadas e; (4) desenvolver e implantar o plano de empoderamento. Como
resultado, este trabalho propiciará a orientação de gestores públicos e interessados para
formas efetivas de realizar o uso pedagógico das redes sociais com o intuito de alcançar
qualidade na educação, baseando-se na incorporação de redes sociais nos processos de
educação na abordagem curricular sistêmica e unindo tecnologia e educação.
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Resumo:
Este trabalho destaca a importância do “Desenvolvimento do hábito de leitura em alunos do
Ensino Médio: desafios e possibilidades em tempos de pandemia”, estabelecendo uma
relação com “habitus” e o “campo cultural” (BOURDIEU, 2007), como principais subsídios
dessa atividade do indivíduo. O objetivo é averiguar de que forma a escola pública de Goiás
tem propiciado espaços de leitura nas vivências em aulas (On-line), para os alunos nesse
período de isolamento social. A metodologia se baseia na pesquisa qualitativa e explicativa,
com a revisão bibliográfica e documental, através de obras de autores, documentos sobre a
prática de leitura nas aulas on-line, análise do plano de ensino das Escolas de Ensino Médio
da cidade de Bela Vista de Goiás. O aporte teórico por: Bourdieu (2007), Freire (1999),
Foucambert (1994), Zilberman (2010), Kleiman (1998), Silva (2009), (PCNs, 2002), análise
documental (Leis, Resoluções, Pareceres e Matriz Curricular do Ensino Médio-Goiás). Os
resultados parciais desta pesquisa indicam que a leitura sob a mediação do professor pode
não ser a única maneira de formar hábitos leitores, mas contribui de fato para a constituição
de leitores críticos na escola, fora dela e para a vida. Contudo, para que a leitura faça a
diferença e seja “libertadora”, é preciso que se permita a todos ter acesso ao material de
forma física/digital, possibilitando que a escola pública, possa usar diferentes mediações, e
minimize os efeitos das desigualdades decorrentes da precarização cultural em face das
diferenças de classe, não só nesse momento de pandemia, mas em todos os dias.
Palavras-chave: Leitura. Ensino Médio. Habitus. Capital Cultural. Pandemia.
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Resumo:
Este artigo aborda a violência simbólica que segundo Bourdieu, se dá através das relações
de poder entre os agentes. Para o autor, a violência considerada não é a do ato praticado no
sentido de agressão física, mas a violência simbólica, muitas vezes sutil, em que a ação
pedagógica é objetivamente estruturada e impõe arbitrariamente sua cultura de dominação e
controle aos agentes. No contexto da pandemia de Covid-19, essa violência reforça ainda
mais as diferenças sociais, tornando-as cada vez mais evidentes, principalmente pela
vulnerabilidade dos alunos das Escolas da rede pública de Educação do Estado de Goiás. A
metodologia adotada na elaboração da pesquisa, foi a revisão bibliográfica na visão de
Bourdieu e Jean-Claude Passeron (1989,1992), que tratam da violência simbólica e como
ela é exercida especificamente no ambiente escolar, além de Paulo Freire (1997), como
defensor do oprimido, também utilizamos documentos referentes à normatização
educacional no período de pandemia. Analisando o fenômeno da violência simbólica no
contexto pandêmico é possível identificar sua presença nas escolas públicas do Estado de
Goiás de forma naturalizada e tampouco sutil, reforçando cada vez mais os organismos de
controle.
Palavras-chave: Violência simbólica. Educação. Pandemia
1 Introdução
No Brasil a pandemia de Covid-19 provocou o isolamento social a partir do ano de
2020, quando a maioria das atividades precisaram ser reinventadas ou adaptados ao
momento. Novas formas de viver a vida tiveram que ser rapidamente implementadas e na
educação não foi diferente. A vida educacional foi transformada, nesse cenário,
principalmente professor e aluno precisaram rapidamente se adaptarem, pois, acostumados
com o contato e interação diária no ambiente escolar, de repente se veem fora de seu
domínio, devido à pandemia. Nesse contexto, objetivamos refletir sobre a violência
simbólica na educação escolar pública, especificamente no estado de Goiás, no período de
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pandemia por Covid-19 e identificar o fenômeno da violência simbólica na realidade escolar,
na perspectiva Bourdieusiana.
O isolamento social provocou diversas mudanças nas instituições educacionais e com
isso, os alunos precisaram acompanhar as mudanças para conseguirem acompanhar as aulas,
enfrentando as dificuldades de aprendizagem, de conexão (internet), espaço adequado para
estudo, tempo, dentre outras.
Abordaremos a violência simbólica contextualizada com o momento em que
vivemos, em que se trata de um fenômeno histórico e atual, como podemos observar nas
referências dos autores como Pierre Bourdieu e Passeron, que contribuíram para o melhor
entendimento desta, que devido à problematização do aumento da violência e suas
consequências, vem sendo objeto de estudos e pesquisas.

2 Metodologia
A proposta metodológica deste trabalho se baseia na pesquisa qualitativa, onde
realizamos uma revisão bibliográfica e documental, através de obras de autores que abordam
reflexões sobre a violência simbólica na educação.
Para atingir essa proposta desenvolvemos a pesquisa que é definida por Pizzani et al
(2012, p.54) como aquela que é realizada em “livros, periódicos, artigo de jornais, sites da
Internet entre outras fontes”, possibilitando assim a revisão de conceitos e discussões
necessárias para alcançar o objetivo proposto, de forma que a abordagem que melhor se
adequa ao tipo de pesquisa é exploratória e explicativa em que fizemos a busca e
levantamento de dados sobre o objeto e analisamos e interpretamos os mesmos .
Assim, pretendemos atingir o objetivo estabelecido nessa pesquisa, com uma
compreensão mais ampliada sobre essa influência da teoria da violência simbólica abordada
pelo sociólogo Pierre Bourdieu, evidenciando o período de pandemia nas instituições
públicas de ensino do estado de Goiás.

3 Pierre Bourdieu e a teoria da violência simbólica
Pierre Bourdieu, mais conhecido como Bourdieu, nasceu na França, no ano de 1930
e morreu em 2002. Autor conceituado como um dos maiores sociólogos do século XX,
concebeu um respeitável referencial no campo das ciências humanas.
Em sua obra, faz referência a diversas teorias, mas vamos nos deter no que ele
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considera como violência simbólica e diz que “o poder simbólico é, com efeito, esse poder
invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber
que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 2007, p. 7). O termo
"violência simbólica" é definido pelas relações de poder que se formam entre indivíduos,
que se situam em sistemas ou estruturas de poder que se tornam instrumentos para assegurar
a dominação de classe.
Bourdieu e Passeron (1992) falam que todo poder que impõe significações como
legítimas é considerado violência simbólica. Nesse sentido, a violência que se reproduz na
escola pode ser violência simbólica refletida em seus agentes, e “Toda ação pedagógica é
objetivamente uma violência simbólica enquanto imposição, por um poder arbitrário...”
(p.26). Afirmam os autores:
Assim, dizer que os agentes reconhecem a legitimidade de uma instância
pedagógica é dizer somente que faz parte da definição completa da relação de
força, na qual eles estão objetivamente colocados, impedi-los da apreensão do
fundamento dessa relação. Desse modo, deles se obtém práticas que objetivamente
levam em vontade, mesmo quando são desmentidas pelas racionalizações do
discurso ou pelas certezas da experiência, a necessidade das relações de força.
(BOURDIEU e PASSERON, 1992 p.35).

Contudo, Bourdieu diz que a violência simbólica representa uma forma de violência
invisível, cujo reconhecimento e cumplicidade fazem dela uma violência silenciosa que se
manifesta nas relações sociais e resulta de uma dominação que é produzida num estado
voltado para um conjunto de ideias e juízos tidos como naturais.

4 A violência simbólica nas escolas públicas do estado de Goiás no contexto da
pandemia de covid-19
Segundo informações da Organização Mundial de Saúde, o primeiro caso de Covid19 no Brasil, foi detectado no dia 26 de fevereiro de 2020. Desse dia em diante vários casos
suspeitos surgiram e a doença foi ganhando espaço e tomando grandes proporções. Os
primeiros casos da doença foram trazidos de outros países, por pessoas que estavam
viajando. Em 11 de março de 2020, a Declaração da Organização Mundial de Saúde decreta
situação de pandemia no que se refere à infecção pelo novo coronavírus. A partir de 16 de
março de 2020, foi constatado que a transmissão do vírus se tornara comunitária no Brasil,
ou seja, sem identificação da origem da contaminação. Já no dia 17 de março de 2020 foi
notificada a primeira morte confirmada, por Covid-19 no Brasil.
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No estado de Goiás, segundo informações vinculadas ao site da Secretaria de Estado
de Educação, o Decreto 9633, de 13 de março de 2020, respaldado pela Lei n. 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência em
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto
de 2019, dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado
de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus e referindo-se às instituições
educacionais, decreta:
Paralisar as aulas, de preferência por meio da antecipação das férias escolares, em
todos os níveis educacionais, públicos e privados, de modo a interromper as
atividades por 15 dias preferencialmente a partir de 16/03/2020, com tolerância
máxima até 18/03/2020, podendo tal paralisação ser prorrogável a depender da
avaliação da autoridade sanitária do Estado. (GOIÁS, NOTA TÉCNICA: 1/2020)

A paralisação das atividades foi prorrogada, pois a situação pandêmica se agravou a
cada dia. Em cumprimento ao decreto nº 9.645, de 3 de abril de 2020, à Nota Técnica da
Secretaria Estadual de Saúde nº 06/2020 e à Resolução do Conselho Estadual de Educação
(CEE), estendeu o regime especial de aulas não presenciais até o dia 30 de abril.
No início do mês de maio, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, através do site
(https://www.saude.go.gov.br), informou que haviam 808 casos de doença pelo coronavírus
(Covid-19). Destes, houveram 29 óbitos confirmados e 9.636 casos suspeitos em
investigação. Diante do grande aumento no número de infectados, e, em cumprimento ao
Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020, seguindo a Nota Técnica da Secretaria Estadual de
Saúde nº 07/2020, estendeu-se novamente o regime especial de aulas não presenciais até o
dia 30 de maio de 2020.
Já no dia 30 de maio de 2020 o Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE)
aprovou a Resolução nº 09/2020 determinando que o regime especial de aulas não
presenciais e ou presenciais realizadas por meio de tecnologias fosse estabelecido até o dia
30 de junho e definiu o mês de julho para as férias escolares do ano letivo de 2020.
Para evitar a circulação de 530 mil estudantes, o governo do estado com base na nota
técnica nº 11/2020 da Secretaria de Estado da Saúde (SES), decidiu manter a suspensão das
aulas presenciais na rede pública estadual de ensino e retomar o regime especial de aulas não
presenciais até o dia 31 de agosto.
Diante da realidade em que o mundo se encontra e com o objetivo de minimizar a
transmissão do vírus, em resolução publicada nesta no dia 10 de agosto do ano de 2020, o
Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE) autorizou a manutenção do Regime
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Especial de Aulas Não Presenciais (REANP), nas instituições de Educação Básica até o dia
19 de dezembro, finalizando assim o ano letivo de 2020.
De acordo com informações da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, o ano
letivo de 2021, iniciou com a informação que, de forma coletiva, cada unidade escolar
poderia decidir se haveria ou não a possibilidade de retomar as aulas presenciais, de acordo
com a situação epidemiológica de seu município, respeitando o limite de até 30% da
capacidade das instituições. Nesse caso, as atividades ocorreriam de forma híbrida, com
alunos em regime presencial (sem acesso à internet) e os demais em regime não presencial,
para alunos com acesso à internet.
De acordo com informações da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, no mês
de fevereiro de 2021, devido ao grande aumento de infectados pelo novo coronavírus, poucas
unidades educacionais (15%), decidiram retomar às aulas presenciais (híbridas). A maioria
das unidades escolares da rede estadual de educação decidiram manter o Regime Especial
de Aulas Não Presenciais (REANP).
A situação epidemiológica em todo o Estado piorou, o número de casos de Covid-19
aumentou e em cumprimento ao Decreto Estadual nº 9.819, de 27 de fevereiro de 2021, com
o objetivo de conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no Estado de Goiás, a
Secretaria de Estado da Educação, estabeleceu o regime de teletrabalho em todo o território
goiano.
No mês de abril de 2021, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, através do site,
informou que há 551.919 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) registradas no
estado. Destes, 525.167 pessoas recuperaram da doença e tivemos 15.000 óbitos
confirmados. Além disso, há 435.130 casos suspeitos em investigação.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde,
violência é definida como o uso intencional de força física ou poder, ameaçados
ou reais, contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo, que resultem
ou tenham probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mau
desenvolvimento ou privação. (OMS, 2021).

Considerando tal conceito, podemos dizer que todos os seres humanos foram e estão
sendo vítimas de algum tipo de violência nesse período de pandemia, pois, estamos nos
sentindo ameaçados o tempo todo, sentimo-nos privados, sofremos danos psicológicos, além
da ameaça de morte, devido a situação gritante do coronavirus.
A nova realidade pandêmica provocou diversas reações em todos os âmbitos da
sociedade e em particular, no sistema educacional brasileiro, e, aqui destacaremos o Estado
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de Goiás. No início do isolamento social, os alunos foram orientados a voltarem para casa e
permanecerem em quarentena até que fossem convocados a retornar às escolas.
Os professores tiveram apenas um final de semana para replanejarem as aulas, de
acordo com o novo modelo de escola on-line. Iniciam-se assim com mais uma forma
violência que recai sobre os alunos. A violência que antes da pandemia consistia na
arbitrariedade e diferenças sociais, dentro do ambiente escolar, agora está presente nas aulas
à distância, em que os alunos precisam cumprir, devido ao isolamento social, motivado pela
pandemia de Covid-19. De acordo com Bourdieu e Passeron, a ação escolar “serve
automaticamente os interesses pedagógicos das classes que necessitam da Escola para
legitimar escolarmente o monopólio de uma relação com a cultura que elas não lhe devem
jamais completamente” (BOURDIEU E PASSERON, 1992, p. 140). Com a intenção de
cumprir o currículo e a carga horária determinada pelo sistema educacional, as instituições
educacionais se organizaram para o atendimento on-line, dos alunos.
Diante da situação pandêmica, as desigualdades sociais emergiram, o governo federal
na tentativa de "minimizar” os problemas sociais cria o auxílio emergencial que de acordo
com o Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos de Goiás– IMB,
238.102 mil pessoas tiveram o auxílio emergencial como única fonte de renda em 2020, no
estado de Goiás, ou seja, pessoas vulneráveis que dependem do serviço público para
sobreviver e manter suas famílias. De posse dos dados, podemos entender que muitos
goianos enfrentaram e enfrentam dificuldades financeiras.
De acordo com informações veiculadas no site da Secretaria de Estado da Educação
de Goiás, de posse dos dados referentes às dificuldades de acesso às aulas (frequência diária)
e com o objetivo de alcançar todos os matriculados, os materiais das aulas foram impressos
e entregues nas residências desses alunos que não contam com equipamentos e nem internet
para acompanhamento das aulas on-line, ou seja, esses alunos que são excluídos e que
apresentam dificuldades socioeconômicas, tiveram que realizar as atividades sem
orientações, sem fontes de pesquisas, somente para cumprimento do currículo escolar,
reafirmando a escola como mecanismo de exclusão e manutenção das diferenças de classes.
Para Bourdieu “as atitudes dos membros das diferentes classes sociais, pais ou crianças e,
muito particularmente, as atitudes a respeito da escola, da cultura escolar e do futuro
oferecido pelos estudos são, em grande parte, a expressão do sistema de valores implícitos
ou explícitos que eles devem à sua posição social”. (BOURDIEU, 2007, p.41)
A violência simbólica vinculada à escola, parte do princípio de que, uma vez que se
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assenta numa realidade naturalizada, sua manutenção é fundamental para a perpetuação de
uma determinada sociedade, através de interiorização da cultura por todos os membros da
mesma. A escola enquanto disseminadora de ideologia dominante promove essa violência
de forma arbitrária e natural. No contexto da pandemia, essa violência se multiplica, pois
esta emerge junto aos conflitos e as crises dentro da escola e a crise sanitária que ora assola
o mundo.
O livro - A Reprodução, Bourdieu e Passeron trata da questão da violência simbólica
que ocorre diariamente no ambiente escolar e, segundo os autores: “A ação pedagógica
inicial deriva seu principal recurso, sobretudo quando tenciona desenvolver a sensibilidade
a uma forma particular de capital simbólico, dessa relação originária de dependência
simbólica” (BOURDIEU E PASSERON, 1992, p.202). Dessa forma, podemos considerar
que os alunos estão sendo duplamente violentados, além da arbitrariedade diária, conforme
Bourdieu (1992, p.22) “quando são dadas as condições sociais de imposição e inculcação” a
que são submetidos, ainda é necessário conviver com os percalços de uma pandemia. O
poder arbitrário na escola responsável pela imposição e inculcação, que são relações de força
do arbitrário cultural, pois o currículo é imposto pelos agentes através de ações pedagógicas
reproduzindo a cultura legítima.
O oprimido naturaliza a situação que a vê como sendo normal e inevitável. Paulo
Freire em seu livro Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1997, p. 144) diz: “Agora, necessária
e urgente se fazem a união e a rebelião das gentes contra a ameaça que nos atinge, a da
negação de nós mesmos como seres humanos submetidos à ‘fereza’ da ética do mercado”.
A citação soa como uma utopia se comparada com a necessidade de o agente oprimido mudar
a história.
Bourdieu (1992, p.481) é enfático ao comparar a realidade educacional das classes,
em que se enquadram na realidade das escolas brasileiras:
Deste conjunto, percebemos habitualmente só os extremos: por um lado as escolas
precárias, que se multiplicam apressadamente nos subúrbios cada vez mais pobres,
para acolher cada vez mais alunos, cada vez menos preparados culturalmente, sem
muito a ver com o idealizado com o curso escolar [...]; do outro, colégios
selecionados, onde alunos das famílias mais abastadas podem ter uma vida escolar
bastante parecida com aquela de seus pais e avós.

Diante da atual realidade, não são visualizadas mudanças, pois nos dias de hoje,
enquanto os alunos de escolas públicas enfrentam as dificuldades básicas somadas às
dificuldades acumuladas, em contra partida, os alunos de classes mais altas, contam com
aulas síncronas, ou seja, aulas em tempo real, com a possibilidade de interação
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professor/aluno em um espaço virtual, em transmissões ao vivo. O autor Paulo Freire, em
sua obra Pedagogia da autonomia (FREIRE, 1997, p.20) enfatiza alguns aspectos
primordiais para analisar a realidade escolar, quando refere-se à violência:
E como não existem técnicas neutras, todo transplante de modelos é sempre uma
violência exercida sobre a população por esses profissionais, cooptados ou não
pelo poder. Essa situação dual faz desses profissionais agentes da alienação (como
deseja o poder), sendo obrigados a ensinar abstrações. Neste caso, a obediência ao
chamado “programa” representa uma violência exercida sobre os alunos e sobre si
mesmo. Aprender a resistir a essa violência, hoje, é para o educador, condição
primordial para o exercício de uma educação que seja realmente prática de
libertação. (FREIRE, 1997, p. 20).

Nas escolas públicas do Estado de Goiás, com grande quantidade de alunos mais
vulneráveis, isto é, que enfrentam dificuldades das mais diversas formas e as escolas como
reprodutoras continuam transmitindo o ensino padrão, inventando e reinventando formas,
através da internet, sem que o Estado ofereça a esses alunos, condições mínimas para se
conectarem.
Bourdieu e Passeron (1992) explicam este processo pela Ação Pedagógica, em que
perpetua a violência simbólica através de duas dimensões arbitrárias: o conteúdo da
mensagem transmitida e o poder que instaura a relação pedagógica exercido por
autoritarismo. A escola ainda tem como aliados o Ministério Público e o Conselho Tutelar
para garantir que pais e alunos enxerguem a escola como uma “promessa” de um futuro
melhor. Podemos contextualizar com a reflexão de Bourdieu, em que o autor retoma as
desigualdades sociais:
Se considerarmos seriamente as desigualdades socialmente condicionadas diante
da escola e da cultura, somos obrigados a concluir que a equidade formal à qual
obedece a todo o sistema escolar é injusta de fato, e que, em toda sociedade onde
se proclama ideais democráticos, ela protege melhor os privilégios do que a
transmissão aberta dos privilégios (1992, p.53).

Durkheim (1972), nessa perspectiva, diz que, na prática que o professor precisa ter
autoridade, ou seja, o professor utiliza uma autoridade que lhe é imposta, mas que ao mesmo
tempo lhe faz soberano:
A educação deve ser um trabalho de autoridade. Para aprender a conter o egoísmo
natural, subordiná-lo a fins mais altos, submeter os desejos ao império da vontade,
conformá-los em justos limites, será preciso que o educando exerça sobre si
mesmo um grande trabalho de contenção. Ora, não nos constrangemos e não nos
submetemos senão por uma destas razões: ou por força da necessidade física, ou
porque o devamos moralmente. Isso significa que a autoridade moral é a qualidade
essencial do educador (DURKHEIM, 1972, p. 53-54).
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A violência simbólica se apresenta nas relações de poder, e descreve o processo pelo
qual a classe que domina economicamente impõe sua cultura aos dominados, perpetuando e
naturalizando a forma capitalista da sociedade dominante.
5 Considerações Finais
Conforme ressaltado no texto, percebemos que a violência não é novidade no
ambiente escolar e a mesma se destaca ainda mais nesse contexto de pandemia. A realidade
educacional de uma sociedade capitalista, tem como principal objetivo, cumprir sua função
de reprodutora de desigualdades sociais e culturais, com a promessa de melhoria e mudanças
nas posições sociais.
Neste artigo, a escola é tomada como principal reprodutora dos problemas sociais e
disseminadora de violência simbólica, quando exige que o aluno tenha interesse pelas aulas
on-line quando nem mesmo internet de qualidade esse aluno consegue, quando o professor
cobra dedicação na realização de atividades, sendo que o mesmo precisa trabalhar para
ajudar a manter as despesas da casa, o aluno é violentado quando o professor com suas
melhores intenções, envia vídeos para que o mesmo assista, e este não conta com
equipamentos ou aplicativos que possam ser utilizados, é violentado também quando recebe
as atividades impressas em casa e não pode contar com a explicação de ninguém (esperam
que seja autodidata), a violência acontece quando os pais não conseguem auxiliar os filhos,
devido ao trabalho ou a falta de capital cultural.
O processo educativo das Escola da Rede Estadual de Educação de Goiás, nesse
período de pandemia, consiste no cumprimento do currículo legitimo, que foi selecionado
para que os alunos pudessem ter uma aprendizagem básica mínima. A violência nesse
sentido, ocorre quando aos agentes singulares acontecem tentativas de transmissão de
conhecimentos selecionados de acordo com os interesses das classes dominastes, exercendo
o poder sobre os dominados. Contudo, entendemos que para minimizar a violência que
permeia o ambiente escolar, os agentes educacionais precisam compreender o processo
educacional como de fato ele é, e, evitar que seja pautado na centralização do poder e no
reforço do controle, que levam ao aumento da violência.
O objetivo, mais tímido, foi investigar a noção de violência simbólica retratada por
Bourdieu, contextualizando ao momento atual, de pandemia e isolamento social e identificar
possibilidades para pesquisas futuras.
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Resumo: O curso de extensão Meninas Digitais no Cerrado: Trabalhando o empoderamento
feminino por meio da história das mulheres na computação, foi oferecido entre outubro e
dezembro de 2020, de forma remota, em adaptação ao contexto de pandemia de COVID-19.
A iniciativa interdisciplinar obteve 149 inscritos, de 17 estados do país, e foi pioneira na
construção de uma narrativa, bem como de uma metodologia de ensino, da história da
computação sob a perspectiva de gênero. A presente comunicação descreve a elaboração e
ministração do curso, assim como tece reflexões acerca de seus resultados.
Palavras-chave: Computação. Empoderamento. Mulheres. Interdisciplinaridade. Extensão.

1 Introdução
A iniciativa Meninas Digitais no Cerrado foi criada em 2016 como um projeto de
extensão interdisciplinar que buscava incentivar as estudantes de nível médio técnico e
superior, matriculadas em cursos da área de informática do Instituto Federal de Ciência e
Tecnologia Goiano (IF Goiano) - Campus Ceres, a seguir carreira profissional no campo da
computação. Desde então pudemos perceber que o combate à evasão escolar feminina, bem
como o incentivo à profissionalização de mulheres em tecnologia e computação dependeria
da possibilidade de as mesmas se identificarem simbolicamente com estes campos do
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conhecimento, em cuja história a participação feminina foi progressivamente desqualificada
ou obliterada (LOUZADA et al., 2019).
Tendo em vista os referidos objetivos, o projeto Meninas Digitais no Cerrado (MDC)
se constituiu como ação interdisciplinar que, envolvendo docentes das áreas de informática e
história, esteve centrada em apresentar uma narrativa feminina acerca da História da
Computação, motivada pela identificação e reconhecimento de mulheres que, em diferentes
períodos históricos e contextos geográfico-culturais, contribuíram significativamente para a
construção das ciências relativas à computação tal como as conhecemos hoje.
Entre os anos de 2016 e 2020 a atuação do MDC junto a seu público alvo se deu por
meio de palestras, oficinas itinerantes, debates e workshops. Todos oferecidos de forma
presencial. Até que em março de 2020 a pandemia de COVID-19 nos impôs, entre outros
desafios de saúde pública e bem estar coletivo, a impossibilidade de realizar atividades de
ensino presencialmente. Resolveu-se então enfrentar o distanciamento por meio da
tecnologia. Esta mesma que há tempos vínhamos procurando apresentar, capacitar e
incentivar o público feminino. Após o êxito na realização de uma sequência de Lives com
Mulheres Incríveis, via plataforma Instagram, por meio das quais pudemos expandir
significativamente o alcance do projeto, nos dedicamos à realização de um sonho antigo: a
elaboração e ministração de um curso acerca da História das Mulheres na Computação.
Nascia então o curso de extensão intitulado Trabalhando o Empoderamento Feminino por
meio da História das Mulheres na Computação, oferecido integralmente online, no âmbito da
plataforma Moodle.
Em um dos maiores eventos relacionados à temática e com elevado percentual de
autoras femininas, nos anais do Women in Information Technology (WIT) desde 2016 são
relatadas iniciativas dedicadas ao ensino e valorização da contribuição feminina na História
da Computação (SANTANA; BRAGA, 2020). Todavia, o pioneirismo da proposta elaborada
pelo MDC esteve centrado em dois aspectos principais: a) A sistematização de uma História
das Mulheres na Computação que reescreveu, sob o recorte de gênero, a narrativa das
gerações de computadores; b) O oferecimento de uma formação interdisciplinar por meio da
qual as participantes poderiam tanto se familiarizar conceitualmente à discussão de gênero,
quanto aprofundar sua compreensão técnica e analítica acerca do pensamento computacional.
Assim sendo, o presente trabalho relata a iniciativa em questão, e está organizado do
seguinte modo: Seção 2 apresenta o relato de experiência do curso desenvolvido; Seção 3
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demonstra os resultados alcançados; Seção 4 realiza as considerações finais.
2 Metodologia
Para a realização do curso Trabalhando o Empoderamento Feminino por meio da
História das Mulheres na Computação, no ano de 2020, foi submetida uma proposta ao edital
de extensão do Campus Ceres do IF Goiano. E, mediante a aprovação da mesma, elaborou-se
Plano Político-Pedagógico, bem como material didático, compatíveis à realização de um
curso online, via Ambiente de Aprendizagem Virtual (AVA) Moodle.
A definição dos módulos se deu, sobretudo, por meio da análise de informações
pregressas acerca dos temas de interesse do público alvo do MDC, obtidas em atividades
presenciais anteriores. Para a seleção da plataforma AVA, optamos pelo critério de quantidade
de recursos providos (tais como fóruns, tarefas, questionários) além do fornecimento de
estatísticas discentes (como logs dos estudantes matriculados e índices de acesso aos
materiais disponibilizados).
O material didático foi elaborado por meio da revisão bibliográfica de diversas obras.
Desde websites e artigos relacionados à História da Computação - em especial o trabalho de
Wazlawick (2016) no levantamento dos feitos da área de informática - quanto produções
científicas relativas às questões de gênero e aspectos de fundamentos de informática e
pensamento computacional.
A divulgação, por sua vez, teve início no mês de setembro de 2020, nas redes sociais
do projeto MDC e aplicativos de comunicação instantânea. Utilizamos ainda listas de e-mails
nacionais envolvendo outros projetos dedicados às mulheres na computação. Assim,
alcançamos um total de 149 inscrições, oferecidas de forma gratuita. Os inscritos eram
oriundos de 17 estados do país e, dentre eles, 139 foram discentes do gênero feminino, com
faixa etária variando entre 14 e 57 anos, e idade média de 23 anos.
As aulas foram ministradas entre os meses de outubro e dezembro de 2020, por uma
equipe composta por quatro docentes e duas discentes de nível médio técnico, totalizando
uma carga horária de 100 horas. O acompanhamento dos estudantes foi realizado por meio do
AVA Moodle, bem como no aplicativo de mensagens WhatsApp, em que um grupo foi criado
exclusivamente para a aproximação entre professores e cursistas, a fim promover
engajamento, formar comunidade, processos colaborativos de aprendizagem, e assim superar
a sensação de isolamento ao longo do percurso formativo (NETTO; GUIDOTTI; KOHLS,
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2017).
Nesse sentido, apesar do curso ter sido realizado na modalidade à distância, em que é
privilegiada a assincronicidade no acesso, a fim sanar possíveis dúvidas e discutir os
conteúdos abordados, as tutoras e os respectivos professores realizaram três encontros em
tempo real pelo ambiente Google Meet, os quais estiveram focados na revisão de cada um
dos módulos ofertados antes da entrega final das avaliações.
Quanto aos critérios de avaliação de aprendizagem adotados, apenas os participantes
que obtivessem aproveitamento mínimo de 50% (aprovação) no curso foram considerados
aptos à certificação. No módulo “Introdução aos estudos feministas” (20h), recorremos ao
recurso glossário colaborativo, em que cada participante redigiu um verbete distinto relativo
a um conceito da teoria feminista, ou a uma personagem histórica do movimento social
feminista.
Já no segundo módulo, intitulado “História das mulheres na computação” e dotado de
maior carga horária (60h), os discentes foram avaliados de duas formas: a) um storyboard
(imagem digital e sua descrição) acerca de quatro mulheres da computação e sua principal
realização; b) um mapa mental, para detalhamento da contribuição feminina na computação:
datas, máquinas de destaque e suas protagonistas. Para alcançar este objetivo, ainda durante o
Módulo 2, foi apresentada a ferramenta Canva1, uma plataforma que possibilita criações de
designs, incluso mapas mentais como artes digitais.
Por fim, o módulo “Pensamento Computacional” desafiou os discentes a produzirem
um jogo ou história animada com base nos conteúdos aprendidos nos módulos passados, a
exemplo de quizzes sobre os conceitos de gênero ou mesmo, animações recontando a vida de
mulheres tais como a pioneira Ada Lovelace. Para tanto, ao longo do Módulo 3 os estudantes
fizeram uso do Scratch2, uma plataforma de ensino de lógica de programação por intermédio
de blocos interativos.
Objetivamos assim, ao final do curso, conectar de forma interdisciplinar os conteúdos
dispostos na ementa, a propósito de conquistar integração entre uma formação tanto
humanista quanto técnica. Articulando empoderamento e capacitação. Destacamos,
finalmente, que a introdução de ferramentas com a finalidade de propiciar a capacitação
tecnológica como instrumento mediador do aprendizado foi de suma importância para que os
discentes conhecessem e se apropriassem de novas possibilidades técnicas para a expressão
1
2

https://www.canva.com/
https://scratch.mit.edu/
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criativa.
3 Resultados e Discussão
Cerca de 50 discentes responderam voluntariamente um questionário sobre a
experiência que vivenciaram. Dentre as respostas obtidas, 60% indicaram nível 3 de
dificuldade (sendo 1 pouca dificuldade e 5, maior dificuldade). Relativamente às atividades
propostas, 92% dos estudantes se disseram extremamente satisfeitos ou satisfeitos com o
aprendizado adquirido após a finalização. Sobre o conteúdo abordado, relevância das
informações, metodologia utilizada e tutoria, de acordo com as respostas obtidas, todos os
itens superaram as expectativas dos inscritos.

Figura 2. Avaliação dos fatores de maior impacto no curso. Fonte: Própria (2021).
Contudo, em relação ao AVA e à carga horária proposta, os participantes
consideraram atender as expectativas. Nesse mesmo sentido, no âmbito do campo de
sugestões e comentários inserido no formulário, houve críticas construtivas a esse respeito:
“O curso foi excelente. Superou minhas expectativas. Minha única sugestão é estender a
carga horária do módulo Pensamento Computacional.”
Finalmente, todos os respondentes afirmaram que participariam novamente de outras
ações realizadas pelo projeto em questão, além de recomendar para amigos, colegas e
familiares.
4 Considerações Finais
A experiência do projeto MDC no oferecimento de um curso de extensão online foi
considerada bastante exitosa pela equipe gestora. Esta mensuração, todavia, não esteve
centrada na avaliação de desempenho dos inscritos, mas na contribuição para a formação
propedêutica destes sujeitos.
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De acordo com os dados coletados, 80% dos inscritos conseguiram entregar todas as
atividades propostas, mas apenas 25% alcançaram a certificação. Há que se considerar aqui
os fatores adversos ao processo educativo impostos pelo contexto de pandemia, bem como a
intensificação de desigualdades sociais que (especialmente em termos de classe, gênero, e
raça) afetam diretamente a permanência de estudantes em cursos na modalidade à distância.
Acreditamos que a discrepância entre os dados de satisfação e aprovação no âmbito
do curso descortinam justamente as dificuldades enfrentadas pelo público discente na
adaptação ao ensino remoto - seja na perspectiva de ensino-aprendizagem, seja na perspectiva
material (de acesso à tecnologia ou preservação de período reservado aos estudos em
detrimento do trabalho). Assim sendo, interpretamos o exercício de formação de redes
colaborativas no processo de ensino-aprendizagem parte do sucesso obtido pelo curso, capaz
de formar crítica e tecnicamente, ao mesmo tempo oferecendo amparo afetivo frente à
situação de caos social.
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Resumo:
Em uma turma de dezesseis pibidianos – estudantes da licenciatura que participam do
PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – do subprojeto de
Química do IF Goiano Campus Rio Verde, percebeu-se
percebeu se a dificuldade em definir, de forma
concisa,
oncisa, o que é e quais são os objetivos do programa. Foi percebido também que,
frequentemente, o PIBID é confundido com outros programas de mesma finalidade,
incentivo à formação de professores, como o Residência Pedagógica e o próprio estágio
obrigatório,, previsto na matriz dos cursos de licenciatura. Dessa forma, a fim de tornar as
expectativas próximas à realidade do programa, decidiu-se
decidiu se por produzir um material
introdutório e de divulgação sobre as ações e os obejtivos do PIBID. Optou
Optou-se pela
produção de um vídeo-documentário,
documentário, uma vez que, os processos de ensino
ensino-aprendizagem
têm acontecido em contexto não-presencial
não presencial devido ao estado da pandemia de COVID
COVID-19.
Determinou-se
se que, o público-alvo
público alvo do documentário é formado por dois grupos de pessoas,
estudantess de cursos de licenciatura do IF Goiano Campus Rio Verde que têm o interesse
pelo programa e os alunos da rede pública da Educação Básica, que são, naturalmente, o
público-alvo
alvo das ações do PIBID. Com o auxílio dos supervisores e do coordenador do
programa,
a, foram decididos – por meio de reflexões em grupo – o formato de documentário
narrado com duração máxima de dez minutos, para não perder a atenção do público
público-alvo, e
o uso de depoimentos voluntários de ex-pibidianos,
ex pibidianos, para ajudar a formar e contextualizar o
que é o PIBID e quais são seus objetivos por meio da exemplificação. Espera
Espera-se que o
vídeo-documentário
documentário contribua para a

consciência do

programa,

facilitando

o

desenvolvimento das ações pedagógicas por parte dos pibidianos, como também,

divulgando a experiência
eriência do PIBID aos alunos da Educação Básica.
Palavras-chave: Ensino remoto. Formação docente. Vídeo. PIBID. Divulgação.
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Resumo:
O objetivo do presente estudo é realizar uma análise das condições que têm permeado o trabalho
docente no ensino remoto, especificamente, no que concerne a duas instituições de ensino
vinculadas às Secretarias Municipais de Educação (SME) de Goiânia e Aparecida de Goiânia,
cidades situadas no Estado de Goiás. Para isto, desenvolvemos uma Pesquisa Descritiva,
realizando a coleta de dados por meio de um questionário online por meio do Google
Formulários. Obtivemos 26 participações, de forma que todos os sujeitos da pesquisa são do
sexo feminino. Os resultados indicam que: 1. Têm sido utilizadas plataformas digitais públicas
e privadas; 2. As tecnologias utilizadas pelas professoras foram adquiridas para uso pessoal,
assumindo, no decorrer do cenário pandêmico, o uso profissional; 3. Uma porcentagem das
professoras não tem acesso a uma conexão de internet de qualidade, desenvolvendo as
atividades não-presenciais com uma rede móvel (2G, 3G e 4G); 5. Os sujeitos da pesquisa
constataram, majoritariamente, um aumento excessivo da carga horária de trabalho.
Palavras-chave: Educação Básica. Ensino Remoto. Trabalho docente. Condições de trabalho.
1 Introdução
Vou confessar, uma agonia
Sou professora, na pandemia
Desabafar, a minha dor
Pois desde março
Eu moro no computador
(...)
É a vídeo aula pra inserir na plataforma
Sedentarismo me deixou fora de forma
É a profusão de link para reunião
É o maremoto chamado ensino remoto

(Stella Nicollau)
Optamos por iniciar esta introdução com a supracitada epígrafe, por compreendermos
que a letra desta música, elaborada pela professora Stella Nicollau da Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP), expressa com objetividade, maestria e, até mesmo, certa ironia, o
cenário que tem sido amplamente vivenciado pelos diversos professores(as) que estão
desenvolvendo suas atividades de ensino no formato online, seja no âmbito público ou privado,
seja na Educação Básica ou no Ensino Superior. Há que se considerar que esta experiência está
radicada na conjuntura histórica, social, sanitária e educacional que temos vivenciado há,
aproximadamente, 14 meses.
Nos referimos, especificamente, à grave crise sanitária instaurada em 2020, a qual
delineou-se internacionalmente como uma consequência do elevado potencial de
transmissibilidade do Novo Coronavírus (SARS-CoV-2). Devido à escassez de pesquisas
científicas que nos concedessem os conhecimentos necessários para combatermos
imediatamente a contaminação e os efeitos da doença, vivenciamos as desoladoras
consequências desta crise, alcançando, mundialmente, 136 milhões de contaminados e 2,94
milhões de mortes. Devido às medidas promovidas pelo (des)governo de Jair Messias
Bolsonaro que não contribuíram efetivamente para o enfrentamento à COVID-19 no Brasil,
atingimos, conforme dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (CONASS), mais
de 15,2 mil contaminados e 425 mil mortes.
Objetivando conter a propagação do vírus, diversas estratégias foram adotadas e, dentre
estas, o isolamento social. Neste processo, destacamos a interrupção das atividades presenciais
das instituições de ensino públicas e privadas vinculadas à Educação Básica e ao Ensino
Superior, cujas atividades foram retomadas no formato não-presencial por meio das
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). O “ensino remoto” tem gênese
como um produto deste cenário, sendo tomado como “receita” e “remédio” para a solução
emergencial dos males que arremeteram o ensino presencial.
Segundo os dados apontados pelo Observatório Social da COVID-19, criado e mantido
pelo Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),

[...] 20% dos domicílios brasileiros – o que equivale a 17 milhões de unidades
residenciais – não estão conectados à internet, o que impossibilita o acesso de
alunos ao material de ensino a distância disponibilizado em seus portais por
muitas escolas públicas de ensino fundamental e do ensino médio. Vivem
nesses domicílios cerca de 42 milhões de pessoas, entre as quais, 7 milhões
são de estudantes, 95% matriculados em escolas públicas e 71% cursando o
ensino fundamental (OBSERVATÓRIO SOCIAL DA COVID-19, p. 56 apud
COLEMARX, 2021, p. 16).

Somando-se a isto, os dados indicam que não há acesso a computadores em 40% destas
residências, fazendo com que os smartphones sejam majoritariamente utilizados. O acesso à
internet, por sua vez, é caracterizado por conexões que possuem uma reduzida capacidade de
tráfico de dados. Isto evidencia, portanto, que não estamos diante de um quadro de
universalização do acesso às tecnologias e a internet, mas defronte a um cenário de exclusão
digital. De acordo com Saviani e Galvão (2020), para que o ensino remoto pudesse ser, de fato,
colocado em prática, determinadas condições primárias precisariam ser garantidas, como é o
caso do “[...] acesso ao ambiente virtual propiciado por equipamentos adequados (e não apenas
celulares); acesso à internet de qualidade; que todos estejam devidamente familiarizados com
as tecnologias [...]” (SAVIANI; GALVÃO, 2020, p. 38).
Apesar da inexistência destas condições, as redes de ensino públicas e privadas
espalhadas por todo o território nacional, organizaram-se para a retomada das atividades
pedagógicas por meio do ensino remoto. Ao considerarmos as especificidades do Estado de
Goiás, identificaremos que o regime de aulas não presenciais foi autorizado pelo Conselho
Estadual de Educação (CEE) em meados de julho de 2020, por meio das Resoluções N°
13/2020, N° 14/2020 e N° 15/2020. No presente estudo, nos debruçaremos à investigação de
dois municípios localizados neste Estado, Goiânia e Aparecida de Goiânia, tendo em vista a
proximidade de atuação profissional das pesquisadoras.
A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) de Goiânia iniciou o ensino
remoto no segundo semestre de 2020, utilizando, primeiramente, a transmissão televisiva do
programa Conexão Escola. Para isto, foi estabelecida uma parceria com a Universidade Federal
de Goiás (UFG), possibilitando que os estudantes tivessem acesso às atividades pedagógicas
por meio da TV UFG nos canais abertos. Em seguida, adotou o Ambiente Virtual de
Aprendizagem Híbrido (AVAH), plataforma online em que são disponibilizadas atividades
pedagógicas para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Adolescentes,
Jovens e Adultos (EAJA). Devido ao prolongamento do cenário pandêmico em 2021, a
SME/GO permitiu que as instituições de ensino adotassem outros espaços digitais, objetivando
estabelecer maior interação entre os professores(as) e estudantes.

Por seu turno, a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Aparecida de Goiânia1 deu
início ao ensino remoto em abril de 2020, instituindo que os professores(as) utilizassem um dos
aplicativos de mensagens instantâneas, o WhatsApp, para promover o envio das atividades
pedagógicas, bem como, estabelecer a interação entre professores e alunos. Este modelo de
propostas não-presenciais permaneceu durante 01 ano, de forma que em 2021 esta secretaria
deu início ao processo de implementação do Ambiente Virtual de Aprendizagem de Aparecida
(AVAP), exigindo que esta plataforma fosse utilizada pelas instituições de ensino de Educação
Infantil e Ensino Fundamental.
Diante disso, compreendemos ser imprescindível ressaltar que desde a gênese destes
processos, os professores(as) vinculados a estas redes têm participado ativamente do
movimento de planejamento, sistematização e disponibilização destas atividades em suas
respectivas plataformas. Considerando que as atividades presenciais foram interditadas, grande
parte destes docentes passaram a desenvolver o “home office”, expressão originalmente
americana, utilizada para designar o trabalho promovido no interior dos espaços domésticos.
Entretanto, Saviani e Galvão (2020) nos alertam que, da mesma forma em que não foram
concedidas as condições mínimas para que grande parte dos estudantes pudessem participar do
ensino remoto, não houve uma preocupação em garantir que os professores(as) pudessem dispor
dos aparatos necessários à realização do ensino não-presencial, fazendo com que os mesmos
arcassem com os custos disto. Ao mencionarmos estes aparatos, estamos assinalando:
1. Uso das tecnologias digitais; 2. Acesso a uma conexão de internet de qualidade; 3. Cursos de
formação continuada sobre o uso pedagógico das ferramentas virtuais.
Isto ocasionou, de acordo com estes autores, um aumento da precarização do trabalho
docente que, por sua vez, contribui para o desenvolvimento de quadros de adoecimento físico
e mental destes sujeitos. Isto está evidenciado pela epígrafe anteriormente apresentada, de
forma que a letra deste samba aborda como o “maremoto do ensino remoto” tem implicado em
dor e agonia aos professores(as) em tempos de pandemia. Neste sentido, o presente estudo
objetiva realizar uma análise das condições que têm permeado o trabalho docente no atual
cenário, especificamente, no que concerne a duas instituições de ensino vinculadas às redes
municipais de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

1

Cabe explicitar que ambas as redes municipais desenvolveram estratégias para garantir que os estudantes que
não têm acesso aos meios eletrônicos, possam acessar as atividades pedagógicas por meio do material impresso
fornecido pelas escolas.

2 Metodologia
Para investigar as condições que têm permeado a atuação profissional docente no
cenário pandêmico, realizamos uma Pesquisa Descritiva (GIL, 1999). Optamos por utilizar um
questionário online como instrumento de coleta de dados, tendo em vista a necessidade em
seguir as orientações de distanciamento social emitidas pelas entidades sanitárias.
Este questionário foi registrado no Google Formulários, sendo composto por 17
perguntas, dentre as quais 13 caracterizavam-se como questões de múltipla escolha e 04
possuíam um caráter discursivo. Além disso, este instrumento de coleta de dados foi organizado
em duas categorias, sendo: 1. Formação Inicial e Atuação Profissional, composta por 07
questões; 2. Condições objetivas de promoção do trabalho remoto, formada por 10 questões.
O universo da pesquisa foi composto por professores(as) de duas instituições de ensino
públicas municipais, as quais estão vinculadas à Secretaria Municipal de Educação (SME) de
Goiânia e a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Aparecida de Goiânia, nas quais são
ofertadas vagas para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Destacamos que estas escolas
organizam-se de forma diferenciada, tendo em vista que a primeira delas está organizada na
perspectiva dos Ciclos de Desenvolvimento Humano e a segunda, por sua vez, está organizada
pelo sistema de seriação.
A Escola A, está localizada na região norte de Goiânia, possuindo, em média, 750
alunos. O turno matutino é composto por 12 turmas do Ciclo da Adolescência (6°, 7°, 8° e 9°
ano), contemplando estudantes na faixa etária de 11 a 15 anos. Este turno conta com 18
professores, de forma são 17 docentes com formação inicial nas Áreas de Conhecimento
(Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes e
Educação Física) e 01 docente com graduação em Pedagogia. O turno vespertino, por sua vez,
é formado por 10 turmas do Ciclo da Infância (1° ao 4° ano do Ensino Fundamental) e por 02
turmas da Educação Infantil, atendendo a estudantes com uma faixa etária entre 05 e 11 anos
de idade. Diante disso, é composto por 17 professores, de forma que 03 possuem formação
inicial nas áreas de conhecimento supracitadas e os demais são da Pedagogia.
A Escola B está localizada na região central de Aparecida de Goiânia, tendo
aproximadamente, 650 alunos matriculados. Os turnos matutino e vespertino são configurados
por 11 turmas de Ensino Fundamental, contemplando estudantes entre 06 a 10 anos, distribuídos
do 1° ao 5° ano. Há uma especificidade a ser considerada no turno vespertino, uma vez que há
01 turma de Educação Infantil, composta por crianças de 05 anos. Desta forma, esta instituição
possui 26 professores, de forma que 22 possuem formação inicial em Pedagogia e 04 em

Licenciatura em Educação Física.
3 Resultados e Discussões
Ressaltamos que dentre os 61 professores(as) que estão vinculados às duas instituições
de ensino abarcadas por este estudo, apenas 26 responderam ao questionário, correspondendo,
portanto, a 42,6% desta totalidade. Identificamos que todos os sujeitos da pesquisa são do sexo
feminino, não sendo possível nos esquivarmos da necessidade de ressaltar, ainda que
brevemente, as relações entre o trabalho remoto e as questões de gênero. Há que se considerar
que, historicamente, a mulher tem assumido múltiplas funções no ambiente doméstico. Ao
adotar o “home office” no ensino remoto, os liames entre trabalho remunerado e nãoremunerado perdem-se, culminando na indissociação entre trabalho/casa, trabalho/descanso,
trabalho/lazer e trabalho/privacidade. Portanto, no amálgama do ensino remoto:
[...] A mulher agrega diferentes papéis (trabalhadora, mãe, esposa, dona de
casa) que a conduz para o conflito sobre o que priorizar e para a exaustão,
considerando os cuidados requisitados pelos familiares e as atribuições
profissionais, acarretando numa do tempo para cuidar de si, para descansar,
para vivenciar o lazer (PESSOA; MOURA; FARIAS, 2021, p. 178).

No que diz respeito à formação inicial, identificamos que 25 sujeitos da pesquisa
cursaram Licenciatura em Pedagogia, constituindo 96,1% e, apenas 01 professora apresenta
graduação em Licenciatura em Letras, correspondendo a 3,8%. Como é possível verificar no
Gráfico 01, representando abaixo, estas formações foram realizadas, majoritariamente, em
Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, somando 14 respostas e, portanto, 53,80%.
Constatamos que as opções relacionadas à IES pública estadual e IES pública federal,
receberam 06 respostas, compondo 23,10% cada.
Gráfico 01 – Instituição de Ensino Superior (IES) em que a formação inicial dos sujeitos da pesquisa foi realizada.
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Fonte: Elaborado pelas autoras.

Objetivando identificar a formação continuada destas professoras, constatamos que 23
realizaram Pós-Graduação Lato Sensu, constituindo 92,3% desta amostragem. Destacamos que
ao verificar as respostas, apenas 01 participante declarou ter cursado Pós-Graduação Lato Sensu
e Stricto Sensu, apresentando, portanto, Especialização e Mestrado. Ao questionarmos sobre as
IES em que estas Pós-Graduações foram realizadas, constatamos que 23 professoras cursaram
no âmbito privado, correspondendo à 92%, como é possível visualizar no Gráfico 2
representado abaixo.
Gráfico 02 – Instituição de Ensino Superior (IES) em que a Pós-Graduação dos sujeitos da pesquisa foi
realizada.
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Fonte: Elaborado pelas autoras

Mediante a adoção do ensino remoto como estratégia de continuidade das atividades

escolares, os(as) professores(as) vinculados às redes municipais em questão precisaram ampliar
com premência o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). Constituise de significativa relevância registrar que o sentido dado a estas ferramentas digitais
modificou-se diante deste cenário, uma vez que em momentos anteriores o emprego das mesmas
estava atrelado ao uso pessoal e esporádico. No cenário não-presencial, este exercício tornouse cotidiano e constante, estando vinculado à necessidade de direcioná-las para a promoção do
ensino.
Portanto, estes(as) professores(as) possuíam, em certa medida, saberes prévios sobre
estas tecnologias. Entretanto, não dominavam os conhecimentos necessários para conceder-lhes
um sentido pedagógico. Isto evidencia a imprescindibilidade em oportunizar uma formação
continuada que lhes concedam os elementos necessários para tal. Diante disso, interpelamos os
sujeitos participantes desta pesquisa sobre a realização de cursos de capacitação promovidos
pelas respectivas secretarias, objetivando qualificar a lida com as Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDICs).
Obtivemos 12 respostas positivas (46%), de forma que dentre os cursos citados, houve
predominância dos treinamentos direcionados ao manuseio das plataformas específicas destas
redes, sendo o Ambiente Virtual de Aprendizagem Híbrido (AVAH) e o Ambiente Virtual de
Aprendizagem de Aparecida (AVAP). Em contrapartida, houve uma predominância de
respostas negativas, contabilizando 14 respostas (54%).
Gráfico 03 – Formação continuada para a lida com as TICs.
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Fonte: Elaborado pelas autoras.

Além do uso das plataformas digitais específicas destas redes municipais, as professoras

indicaram o uso de outras ferramentas digitais, como é o caso do Zoom e do pacote do Google
for Suits, utilizando, principalmente, o Google Meet e o E-mail. Os aplicativos de mensagem
instantânea também foram citados, sendo o WhatsApp e Telegram. Há que se considerar que
estas constituem-se como plataformas privadas, indicando que o ensino remoto tem se
constituído como lócus propício para a ampliação das “parcerias” entre o setor público e
privado. De acordo com Adrião (2018, p. 08), o movimento de privatização da educação
brasileira, compreendido como a implementação de “[...] medidas que têm subordinado, direta
e indiretamente, a educação obrigatória aos interesses de corporações ou de organizações a estas
associadas [...]”, manifesta-se em diferentes nuances, sendo uma delas a compra de tecnologias
educacionais.
Ao serem questionadas sobre os instrumentos predominantemente utilizados para a
organização das atividades pedagógicas, os sujeitos da pesquisa indicaram o notebook e o
smartphone, sendo possível visualizar estes dados no Gráfico 04.
Gráfico 04 – Tecnologias digitais usadas no ensino remoto.
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Além disso, as respostas revelam que estes equipamentos foram adquiridos,
inicialmente, para uso pessoal. Entretanto, passaram a ser utilizados para fins profissionais no
decorrer do ensino remoto. Logo, existem indícios de que as redes municipais investigadas não
se debruçaram na necessidade de disponibilizar estas tecnologias aos professores(as). Esta
análise pode ser estendida ao acesso à internet, tendo em vista que foi possível constatar que as
professoras são responsáveis pelo seu total custeio, de forma que as conexões via fibra ótica e
por rede móvel (2G, 3G e 4G) são majoritárias.

A porcentagem referente à conexão por rede móvel (42,3%), nos possibilita sublinhar
que uma quantidade considerável das professoras que participaram desta pesquisa, não possuem
um acesso qualificado à internet, sobretudo, ao tomarmos como referência o acesso às
plataformas e a realização de atividades síncronas, as quais promovem um rápido consumo dos
dados, precarizando as condições de trabalho. Corroboramos com Saviani e Galvão (2020, p.
44) ao afirmarem que “[...] as instituições deveriam procurar garantir os meios de acesso à
internet e equipamentos para todos que integram as comunidades escolares”.
Gráfico 05 – Condições de acesso à internet.
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As últimas perguntas do questionário objetivavam verificar a existência de um aumento
da carga horária de trabalho durante o ensino remoto. Para isto, as professoras apresentaram,
primeiramente, os dados relacionados à carga horária de trabalho contratada, sendo: 13
professoras exercem 30h, correspondendo, portanto, a apenas um turno; 11 profissionais
cumprem uma carga horária de 60h, desenvolvendo suas atividades em ambos os turnos; 02
participantes indicaram uma carga horária de 40h, correspondendo ao trabalho em um turno,
acompanhado da complementação de carga horária no contraturno. Em seguida, registraram
suas impressões com relação ao volume de trabalho durante o ensino remoto, sendo unânime a
resposta de que houve um aumento.
Ao especificarem a carga horária que está sendo realizada durante as atividades nãopresenciais, as participantes registraram que o trabalho pedagógico está sendo desenvolvido nos
três turnos, acumulando, em média, entre 60h a 120h. Em uma pesquisa realizada por Pessoa,
Moura e Farias (2021, p. 179) com 44 professoras vinculadas à rede federal de ensino do Estado

do Ceará, também foi identificada uma sobrecarga do trabalho, de forma que “[...] 90,9% (40)
afirmaram se sentir sobrecarregadas, em detrimento de 9,1% (04) que não sentem esse peso
social”.
Castro, Rodrigues e Ustra (2020) também identificaram este movimento em uma
pesquisa realizada com 57 professores(as) do interior de Minas Gerais, os quais têm exercido o
ensino remoto em uma rede privada de escolas. Conforme apontam os dados, 52,6% dos sujeitos
da pesquisa constataram um aumento na carga horária de trabalho, indicando que no contexto
das atividades não-presenciais há uma exigência de disponibilidade irrestrita dos docentes,
contribuindo para a aprofundamento dos processos de sobrecarga e precarização dos
profissionais da educação.
4 Considerações Finais
Conforme mencionamos anteriormente, o objetivo deste estudo era investigar as
condições objetivas que têm permeado a atuação profissional docente no cenário pandêmico,
especificamente, no que concerne a duas instituições de ensino vinculadas às redes municipais
de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Para tanto, aplicamos um questionário online, o qual foi
registrado no Google Formulários. Obtivemos a resposta de 26 profissionais, possibilitandonos identificar: 1. Todas são do sexo feminino, indicando que existem relações entre o trabalho
remoto e as questões de gênero; 2. Houve uso de plataformas criadas pelas redes públicas, bem
como, plataformas privadas; 3. As tecnologias digitais destas professoras foram inicialmente
adquiridas para uso pessoal, assumindo, no decorrer do cenário pandêmico, o uso profissional;
4. Há uma porcentagem de professoras que não têm acesso a uma conexão de internet de
qualidade, desenvolvendo as atividades não-presenciais com uma rede móvel (2G, 3G e 4G);
por fim, 5. Os sujeitos da pesquisa constataram, majoritariamente, um aumento excessivo da
carga horária de trabalho.
Estes dados nos indicam a possibilidade de adoecimento docente, tendo em vista a
existência de uma sobrecarga de trabalho. Para além disso, indicamos a importância de que
outras pesquisas científicas sejam realizadas, de forma a analisar a dimensão pedagógica do
ensino remoto, observando a sua qualidade, sobretudo, no que diz respeito à apropriação dos
conhecimentos pelos estudantes. Há que se considerar, ainda, a necessidade de realizar
investigações que situem as atividades não-presenciais no seio da luta de classes, identificando
o cenário de exclusão social e digital que pode contribuir para o aumento da desigualdade de
acessos ao saber escolar.
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Resumo:
Frente a realidade de ensino remoto, na pandemia de Covid-19, há premente necessidade de
ampliação no uso de metodologias ativas e de novas tecnologias que sejam mais adequadas
para atender às necessidades das turmas e das individualidades dos alunos. Nesse contexto,
o presente estudo tem por objetivo avaliar as contribuições de uma proposta de sala de aula
invertida sobre radioatividade no 9º ano do ensino fundamental, desenvolvida por um
residente no âmbito de seu primeiro módulo no programa Residência Pedagógica. Os
resultados obtidos foram bastante satisfatórios, não apenas pelos acertos dos alunos em um
questionário de avaliação dos conteúdos abordados, mas pelo envolvimento dos alunos e
intensa aprendizagem da docência por parte do residente. Destaca-se também que a primeira
aproximação do residente com a realidade da escola foi um pouco difícil, mas extremamente
válida. Muitos temores e estigmas acabaram sendo superados pelo residente. Houve intensa
aprendizagem sobre a docência, demonstrando claramente que a profissão de professor vai
muito além de mero transmissor de matérias aos alunos.
Palavras-chave: Sala de aula invertida. Metodologia ativa. Radioatividade. Ensino de
Química. Residência Pedagógica.

1 Introdução

Não há dúvidas do quanto é importante o primeiro contato de um licenciando com a
sala de aula, mormente em razão de que é neste espaço que o mesmo tem a oportunidade de
aplicar os saberes adquiridos durante o curso de licenciatura, seja na postura com os alunos,
na abordagem do conteúdo, bem como no modo de engajar a turma com o processo de ensino
e aprendizagem.
Particularmente no programa Residência Pedagógica, o acompanhamento dos
licenciandos por parte dos professores orientadores e do preceptor da escola também tem um

relevante papel no desenvolvimento dos planos de ação pedagógica, sempre na perspectiva
de contribuir com a problematização dos conteúdos, a organização do tempo e o
reconhecimento da realidade escolar (PANIAGO, 2020). Contudo, em tempos de pandemia
de Covid-19, esse primeiro contato se mostra ainda mais desafiador, porquanto todos os
encontros têm ocorrido somente por redes sociais, aplicativos e plataformas que permitem
as videoconferências online.
O regime de ensino remoto deixou de lado, sobretudo, o espaço físico da escola.
Nessa nova realidade, surge, então, a necessidade de ampliar o uso das metodologias ativas
e de novas tecnologias que sejam mais adequadas para atender às necessidades das turmas,
das individualidades dos alunos e assim torná-los protagonistas da sua aprendizagem.
É no horizonte dessa preocupação que o presente estudo tem por objetivo avaliar as
contribuições de uma proposta de sala de aula invertida sobre radioatividade no ensino
fundamental desenvolvida por um residente no âmbito de seu primeiro módulo no programa
Residência Pedagógica. Deve-se pontuar ainda que a sala de aula invertida é uma
metodologia ativa combinada ao uso de novas tecnologias, vídeos, leituras digitais e até
mesmo de aplicativos didáticos específicos. Outrossim, embora essa metodologia tenha
alguns desafios a serem enfrentados, como o escasso conhecimento sobre o manuseio das
tecnologias, seja por idade, condição financeira ou pouco tempo de acesso, há diversos
estudos (BASSO-ARANGUIZ, 2018; FEIJO, 2019; OLIVEIRA, 2018; PAVANELO, 2017;
RITO, 2020; URIBE, 2020) com indicadores bastante favoráveis.

2 Desenho metodológico
O primeiro momento foi destinado a escolha das metodologias de ensino que seriam
investigadas pelos residentes. Foram realizadas as leituras de diversos artigos, que
possibilitaram a construção de uma planilha com os principais achados de pesquisas sobre a
sala de aula invertida. Após esse reconhecimento, houve uma reunião com o preceptor onde
decidiu-se por uma proposta para abordar a temática da radioatividade nas turmas do 9° ano
do ensino fundamental.
Em um segundo momento, aprofundou-se no estudo sobre a radiação e os acidentes
radiológicos, além de iniciar o planejamento de quais recursos seriam usados na sala de aula
invertida. Em síntese, foram disponibilizados aos alunos: um vídeo com abordagem dos
conceitos de radioatividade, males causados pelo contato com a radiação e tragédias no uso

de materiais radioativos, além de algumas aplicações no cotidiano; dois aplicativos, sendo
que um trazia explicações e logo depois um quiz, e outro que ilustrava o dano gerado por
uma bomba radioativa em uma cidade escolhida pelo usuário.
No terceiro momento, o residente desenvolveu uma aula expositiva, via Google
Meet, de uma hora, com a participação dos estudantes e na presença do professor preceptor
em um colégio da rede estadual de ensino, em Rio Verde-GO. Durante a aula, os alunos
tinham a liberdade de esclarecer suas dúvidas e emitir seus comentários. Houve maior
engajamento com as discussões especialmente quando adentrou-se na temática do acidente
com o Césio-137, em Goiânia, que ficou marcado como a maior tragédia radiológica do
Brasil, com centenas mortes.

3 Resultados e Discussão
Ao término, aplicou-se ainda um questionário com objetivo de avaliar a
aprendizagem dos alunos, através da plataforma Google Forms, com 10 perguntas sobre o
conteúdo abordado. Com base nas análises, a grande maioria acertou seis ou mais questões
(Figura 1).

Figura 1: Acertos dos alunos no questionário.

Destarte, em nosso entendimento, os resultados foram bastante satisfatórios, não
apenas pelos acertos no questionário, mas pelo envolvimento dos alunos, mesmo diante de
todas as dificuldades de acesso de uma significativa parcela da turma que reside na zona
rural.

4 Considerações Finais

Depreende-se deste estudo que o uso da sala de aula invertida repercutiu
positivamente para instigar o protagonismo do estudante na aprendizagem do conteúdo de
radioatividade, na disciplina de Química, com os alunos do ensino fundamental. Para além
disso, constatou-se que o contato com a sala de aula virtual, a organização do conteúdo, a
administração do tempo e a preocupação com uma melhor abordagem, deixou o residente
um pouco ansioso no início.
A sensação de coração acelerado e ansiedade do residente é algo que deve ser
trabalhado mesmo nos casos de ensino remoto, até mesmo devido aos imprevistos que
podem acontecer em relação ao computador e ao sinal de internet. Nessa direção, as trocas
de conhecimentos junto aos orientadores e ao preceptor também são fundamentais para que
o residente supere essa sensação de aflição, e consiga desenvolver seu plano de atividade
pedagógica.
É pertinente destacar que a primeira aproximação do residente com a realidade da
escola foi um pouco difícil, mas extremamente válida. Muitos temores e estigmas acabaram
sendo superados pelo residente. Houve intensa aprendizagem sobre a docência na prática,
demonstrando claramente que a profissão de professor vai muito além de mero transmissor
de matérias aos alunos. Nesse sentido, a experiência vivenciada pelo residente em seu
primeiro módulo do programa Residência Pedagógica contribuiu, inclusive, para suscitar a
reflexão sobre qual tipo de professor ele deseja ser.
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Resumo: A Pandemia causada pelo vírus do Covid-19 causou grande impacto na educação
brasileira, ocasionando no encerramento de atividades presenciais e instituindo as aulas na
modalidade de Ensino Remoto Emergencial. A partir disso, nos cursos de formação de
professores, atividades voltadas ao processo de ensino e de aprendizagem, bem como as ações
do estágio supervisionado, de projetos de pesquisa e de programas como o Residência
Pedagógica, passaram também a ser realizadas remotamente. Dessa forma, o presente texto
tem como objetivo relatar as experiências e vivências de residentes do Programa de
Residência Pedagógica subprojeto Química do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí.
Dentre as ações relatadas inserem-se observações e diagnóstico de aulas, rodas de conversa e
a etapa de regência. Tanto nas observações das aulas como na regência, identificamos pouca
presença e participação dos estudantes nos momentos síncronos e assíncronos, provocando
dificuldades no docente em avaliar e acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem, bem
como ter um feedback para auxiliar no esclarecimento de dúvidas, que são essenciais para a
compreensão e um bom desempenho dos conteúdos de Química.
Palavras-chave: Ensino Remoto. Ensino de Química. Experiências Formativas. Diagnóstico.
Regência.

1 Introdução
A pandemia do Covid-19 trouxe mudanças significativas na práxis docente devido à
necessidade de adotar o distanciamento social como principal meio de prevenção à doença,

afetando principalmente as escolas e exigindo novos recursos e métodos para dar
continuidade ao ensino, sendo então, estabelecido o ensino remoto de forma emergencial
(RONDINI; PEDRO; DUARTE, 2020).
O ensino remoto trata-se de aulas virtuais utilizando-se meios digitais e tecnológicos,
mas, ainda assim, é diferente do Ensino a Distância (EaD), pois este conta com infraestrutura
e profissionais treinados para dirigir este ensino. Já o ensino remoto provocado pela pandemia
foi totalmente emergencial, em que todas as escolas e instituições de ensino viram-se
obrigados a adotar esta modalidade à distância, mesmo sem haver um preparo ou
infraestrutura (HODGES et al., 2020).
Esta mudança radical do dia para noite exigiu muito dos/as professores/as e
administradores educacionais que tiveram que buscar adaptações e repensar os métodos de
ensino e de aprendizagem rapidamente, tentando causar o mínimo de prejuízos possíveis para
os estudantes. Para que isso ocorresse as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação
(TDIC) foram utilizadas como meio de suporte para as aulas e estudos a distância (RONDINI;
PEDRO; DUARTE, 2020).
As TDIC são meios muito importantes e necessários para o ensino e, muitas escolas,
ainda apegadas ao modelo tradicional, não adotaram nenhuma TDIC como metodologia de
aula. Desta forma, adequar-se a esse meio de ensino não foi algo totalmente negativo, pois
abriu as portas para a inclusão das tecnologias, que são tão presentes na vida e cotidiano dos
estudantes do século XXI, instigando alunos/as e docentes a se apropriarem destes inúmeros
recursos tecnológicos e utiliza-los como suporte em atividades cotidianas (CANI et al., 2020).
Diante destes fatores, não somente as aulas passaram a ser remotas, bem como o
Estágio Curricular Supervisionado e os projetos de ensino voltados aos cursos de formação de
professores, dentre os quais inclui-se o Programa de Residência Pedagógica (RP). Assim,
os/as residentes passaram a planejar e adaptar as atividades a serem realizadas no RP
remotamente e a atuarem de forma contextualizada e dinâmica, utilizando-se de tecnologias
digitais para manterem contato com as salas de aulas e proporcionarem uma formação
adequada no âmbito da formação básica.
Baseando-se neste contexto, o presente relato narra algumas experiências e vivências
de licenciandas do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal Goiano – Campus
Urutaí, vinculadas ao Programa de Residência Pedagógica - subprojeto Química, que
ocorreram em formato totalmente remoto devido a Pandemia do Covid-19.

2 Percurso da Narrativa

O RP do IF Goiano ao qual o subprojeto Química/Urutaí está vinculado foi aprovado
pelo Edital Nº 01/2020. As atividades estão programadas para serem desenvolvidas ao longo
de 18 meses, compreendendo os meses de outubro/2022 a março/2022 e cumprindo a carga
horária de 414 horas, que foi dividida igualmente em três módulos.
O presente relato de experiência refere-se a uma narrativa das ações do RP,
especificamente a etapa de regência, ocorrida no Módulo 1 que compreendeu o período entre
outubro/2020 e março/2021. Essa narrativa descreve as atividades, vivências e experiências
que ocorreu nas turmas dos 1º anos A, B, C e D do Curso Técnico em Agropecuária Integrado
ao Ensino Médio do IF Goiano – Campus Urutaí, uma vez que essa instituição de ensino é a
escola campo do RP subprojeto Química/Urutaí.
Nesse momento de pandemia, o IF Goiano tem utilizado a plataforma Moodle como
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para o desenvolvimento das atividades
pedagógicas. Desse modo, a regência foi realizada em dupla, abrangendo o planejamento de
aulas, elaboração de material didático, estudo, criação e elaboração de salas virtuais no
Moodle, correção das atividades e avaliação. Foi trabalhado o conteúdo “Funções
Inorgânicas” na recuperação das atividades do 3º Bimestre da disciplina Química para as
quatro turmas, buscando a contextualização e a utilização de metodologias em que o estudante
seja mais do que um espectador, mas sim, o centro da aprendizagem, ou seja, fazendo-se uso
das metodologias ativas.

3 Resultados e Discussão
A regência é o momento em que o residente coloca em prática suas ações e busca
solucionar problemas encontrados durante a etapa de observação de aulas, agindo de forma
reflexiva. Rosa, Suart e Marcondes (2017, p. 53-54) relatam um pouco sobre a importância no
processo de formação inicial quando “o licenciando precisa começar a assumir uma nova
postura questionadora e reflexiva de sua prática, compreendendo que não basta apenas
dominar os conteúdos específicos ou as teorias de ensino; mas sim, inter-relacionar esses dois
campos de conhecimento”.
Optamos pela escolha das metodologias ativas por promoverem a autonomia e a
independência dos estudantes, de modo que eles construam uma aprendizagem concreta
baseada não só em atitudes passivas, mas sim totalmente ativos, com a desconstrução de
protagonismo do professor, sendo este voltado diretamente para o estudante. Sabe-se que o
estudante aprende pouco ouvindo e lendo, sua aprendizagem é de fato efetiva quando este
entra em ação, principalmente colocando em prática o que aprendeu e buscando soluções para

problemas (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). Esse tipo de aprendizagem autônoma fazse bastante presente no ensino remoto e também no ensino híbrido.
Buscando atuar conforme as metodologias ativas, trabalhamos a gamificação na
confecção das salas virtuais, buscando uma interação maior entre professores/as e alunos/as,
bem como, instigar os/as alunos/as a estudar e participar das aulas de forma efetiva sendo eles
o centro do processo de aprendizagem e responsáveis pela construção de seu conhecimento.
Durante o processo de criação das salas virtuais foi possível não somente entender as
necessidades e dificuldades dos/as alunos/as ao estudarem por meio dela, como também as
dificuldades e a grande demanda de tempo e material necessário para que o/a professor/a
consiga planejar, criar e organizar as aulas e as salas virtuais na modalidade de ensino remoto.
A gamificação pode ser definida, de acordo com Araújo e Carvalho (2018), como a
aplicação de design de jogo em contextos que não são jogos, promovendo a aprendizagem e
resolução de problemas. Essa metodologia surgiu a partir da observação de alguns teóricos
sobre os benefícios de jogos, principalmente os eletrônicos e digitais que há muito tempo
sofreram preconceitos por estarem sempre associados à violência e por chamarem mais
atenção dos jovens do que a própria educação.
O AVA-Moodle contém algumas funcionalidades que proporcionam a uso da
criatividade e de metodologias ativas, como a gamificação, para confecção das salas virtuais.
Assim, as salas virtuais foram montadas utilizando-se algumas ferramentas que
proporcionassem o aspecto gamificado, dentre elas as três principais foram: rótulos com
Bitmoji, faixas de parabenização e medalha de conclusão.
O Bitmoji é um aplicativo (app) com a finalidade de criar “avatar” ou emoji pessoal
de seus usuários, com possibilidade de utilizá-lo em apps de redes sociais, trazendo vida e
promovendo maior interação no meio digital (FREITAS, 2021). Os rótulos com Bitmoji das
residentes (Figura 1) foram criados com o intuito de promover a aproximação do/a aluno/a
com o/a professor/a além de dar um visual gamificado da presença de personagens digitais,
tão comuns no cotidiano dos jovens, no momento dos estudos.
Figura 1. Em (A) e (B), rótulos com Bitmoji das residentes criados para gamificação das salas virtuais

A

B

Fonte: As autoras.

Na gamificação é importante que o estudante sinta-se em um design de jogo virtual no

qual o mesmo alcança recompensas e avança “níveis”. Pensando nisso, as atividades nas salas
virtuais receberam o nome de “missões” e quando o estudante as cumprisse, em cada
momento do módulo de estudo, receberia uma faixa no fim da página parabenizando-o pela
conquista. A medalha teve uma intencionalidade semelhante à da faixa, mas ela foi a
recompensa final dos estudantes, que só a receberam quando finalizaram o módulo de
estudos, após terem acessado e concluído todas as atividades solicitadas. Também foi um
método para identificar e avaliar se os estudantes realizaram todas as atividades propostas.
Após o processo de confecção e organização das salas virtuais, voltado para as
atividades assíncronas, o planejamento envolvia dois encontros síncronos por meio da
plataforma Google Meet. Em ambos houve pouca presença de estudantes e a participação foi
praticamente inexistente, acontecendo a mesma situação já observada na etapa diagnóstico, na
qual o áudio e a câmera ficaram desligados durante todo o tempo e pouquíssimas respostas
pelo chat. O silêncio e a falta de interação com o estudante causam rupturas dos paradigmas
sobre a efetividade do ensino apresentado pelo professor, conforme destacam Ferreira,
Branchi e Sugahara (2020)
a falta de interação presencial e do contato visual com os alunos impedem a real
percepção de como os conteúdos estão sendo recebidos por eles. Muitas vezes,
mesmo solicitando a participação, há um silêncio absoluto e falta de participação,
pois o fato do aluno estar “logado” na plataforma não significa estar conectado com
a aula. A realização das atividades avaliativas também não fornece qualquer garantia
em relação ao retorno sobre o real aproveitamento do aluno (p. 25).

Os fatores mencionados que foram identificados tanto na etapa de observação das
aulas como na regência, foi um dos maiores desafios enfrentados, dificultando o
planejamento, o feedback, a avaliação, enfim, todo o processo de ensino e de aprendizagem.

4 Considerações Finais
O ensino em modalidade remota apresentou inúmeros desafios e foi possível observar
extrema dificuldade de diagnóstico de ensino e trabalhar conteúdos de Química nesta
modalidade, pois a falta de comunicação durante as aulas causa no docente a sensação de
estar sozinho, sem saber de fato se os estudantes estão ali presentes e impossibilitando a
identificação das dúvidas dos mesmos.
Portanto, a formação dos residentes neste formato de ensino foi além de um desafio,
mas também, uma preparação para trabalhar nesta modalidade que era pouco discutida nos
cursos de licenciatura até o momento. As ações que ocorreram no Módulo 1 do RP
propiciaram uma formação da prática pedagógica voltada para o uso das TDIC e das
metodologias ativas e uma atuação voltada para a contextualização da realidade educacional.

Cabe ressaltar que, outra contribuição formativa das vivências do RP foi a perspectiva
de o futuro professor manter-se atualizado, associando a contextualização e a dinamicidade
que as tecnologias propiciam, oportunizando a aprendizagem a partir de um método de ensino
que se faz presente no cotidiano dos estudantes. Com o uso de recursos tecnológicos e o
desenvolvimento de metodologias ativas buscamos a superação de aulas tradicionais,
oportunizando ainda, uma ampla formação docente, que contemple as necessidades
formativas e as mudanças da sociedade contemporânea.
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Resumo
Este relato de experiência descreve a vivência de uma residente, acadêmica do curso de
licenciatura em química, no Programa de Residência Pedagógica que tem por objetivo induzir
o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do
licenciando na escola de educação básica, incluindo regência em sala de aula e intervenção
pedagógica. Com a pandemia do coronavírus, as aulas presenciais foram suspensas e a escolas
tiveram que se adaptar ao ensino remoto. Uma dentre as várias dificuldades vivenciadas no
programa, neste momento, é que o aluno aprenda o conteúdo de Química a distância. A proposta
de intervenção foi elaborada a partir do plano de atividades desenvolvido no decorrer do período
de regência remota. Durante esse período, preceptora e residente buscaram utilizar as
ferramentas disponíveis, a fim de gerar conteúdo para os alunos como material de apoio à
aprendizagem. O uso de videoaula, como um complemento no processo de aprendizagem do
conteúdo visto nas aulas, traz consigo vantagens, principalmente nesse momento de aulas
remotas. Foi preciso sair da zona de conforto, estudar e preparar para o uso da metodologia
pedagógica necessária. Considera-se que o programa é extremamente importante para a
formação de professores.
Palavras-chave: Ensino de química. Videoaula. Ensino remoto.
1. Introdução
Este relato de experiência apresenta a vivência de uma acadêmica do curso de
Licenciatura em Química da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás),
residente do Programa de Residência Pedagógica (PRP) do projeto Ciências Exatas,
desenvolvido em uma escola da rede estadual da cidade de Goiânia-GO, com alunos do
primeiro ao terceiro ano do ensino médio. O objetivo deste relato é mostrar, de acordo com
a visão da residente, sua experiência no ambiente virtual das aulas remotas.
O PRP é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de
Professores, tendo por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos
de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir
da segunda metade de seu curso. Essa imersão deve contemplar, dentre outras atividades,
regência de sala de aula e intervenção pedagógica, acompanhadas por um professor da
escola com experiência na área de ensino do licenciando e orientada por um docente da sua
Instituição Formadora (CAPES, 2018).
Em virtude da pandemia do coronavírus, as atividades presenciais foram suspensas
1

e as escolas em geral, bem como os professores do mundo todo, tiveram que se adaptar e
reinventar suas aulas ao ensino remoto, por serem obrigados a tomar medidas preventivas,
como ficar em casa e evitar aglomerações.
A escola parceira adotou esse período de ensino remoto de REANP (regime especial
de aulas não presenciais), executando as aulas por meio de grupos no aplicativo WhatsApp
e por meio de blocos de atividades impressas semanalmente para os alunos que não
conseguiam participar nos grupos. Cada turma tinha seu horário por disciplina, seu grupo
com os respectivos alunos, professores e residentes. Dessa forma, o professor seguia o
horário correspondente à sua turma, com uma duração de 40 minutos cada aula (havendo
um intervalo entre a primeira e a segunda aula) e seis aulas por dia. O grupo era dedicado
somente para a disciplina específica daquele horário, a partir dos 40 minutos era outra
disciplina, e assim por diante.
O acompanhamento com a preceptora ocorria às quartas-feiras, com mais duas
residentes. As residentes estavam inseridas nos grupos das turmas do respectivo dia de
acompanhamento, sendo responsáveis por ajudar a preceptora na elaboração das atividades
e por darem suporte aos alunos após o encaminhamento da atividade do dia nos grupos.
Uma dentre as várias dificuldades vivenciadas no PRP na escola parceira, neste
momento de ensino remoto, era o aprendizado do conteúdo de Química, pelo aluno, na
modalidade a distância. A disciplina faz parte do currículo escolar, sendo considerada por
muitos alunos de difícil compreensão e abstração, criando certa resistência à aprendizagem.
A proposta para amenizar essa resistência, e ao mesmo tempo para que o aluno aprendesse
o conteúdo, foi o uso de videoaula com resolução de exercícios, gravada pelas residentes,
como material de apoio à aprendizagem.
A prática com o uso de vídeos é desafiadora, porém, se bem aplicada, abre portas
para uma maior eficiência na hora de ensinar. Desse modo, é importante pesquisar,
progredir nos próprios vídeos, estar preparado e motivado para exercer a função de
mediador do conhecimento, ser cada vez mais dinâmico e atrativo (PAZZINI, 2013).
“É também de extrema importância que os educadores tenham capacitação
continuada para obterem condições de utilizar as tecnologias em sua prática docente,
principalmente em tempos de pandemia, ampliando maneiras diferentes de ensinar e
aprender”. (PAZZINI, 2013, p. 4).
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2. Metodologia
O presente relato foi elaborado a partir de uma pesquisa explicativa qualitativa, em que
as atividades do PRP, na escola parceira, foram desenvolvidas no período de outubro de 2020
a março de 2021. O primeiro momento foi dedicado à socialização com a dinâmica da escola e
da preceptora nas aulas remotas, inclusão nos grupos do WhatsApp das turmas para a
observação das aulas e participação dos alunos e, por fim, estudar o Projeto Político Pedagógico
(PPP) da escola. Após esse momento, foi elaborado o plano de atividades, no qual foram
inseridas todas as atividades desenvolvidas no decorrer do período.
2.1.Videoaulas
Durante o período de regência remota, preceptora e residentes buscaram utilizar as
ferramentas disponíveis, a fim de gerar conteúdo para os alunos como material de apoio à
aprendizagem. Desde então, o principal material foi o uso de videoaulas com no máximo cinco
minutos, preparadas pelas residentes, resolvendo exercícios sobre o conteúdo trabalhado em
aula. A escolha dos exercícios ficou a critério de cada residente, porém, poderia ser somente
um exercício para não ficar um arquivo muito grande. Os meios de gravação também ficaram
a critério das residentes.
Para a preparação da videoaula, foram seguidas quatro etapas essenciais:
1) Estudo do conteúdo e escolha do exercício a ser resolvido;
2) Elaboração de um roteiro para determinar a sequência, tempo e a forma como deveria
fluir o vídeo;
3) Definição de como seria a gravação;
4) Edição para estabelecer o tamanho, tipo de arquivo que iria disponibilizar para os alunos
e forma de envio.
O uso de videoaula, como um complemento no processo de aprendizagem do conteúdo
visto nas aulas, traz consigo vantagens, segundo Silva et al. (2017, p. 6),
A utilização do vídeo como recurso didático, nos permite identificar o quanto é
essencial e positiva a adoção por parte do professor de metodologias e estratégias que
resultem em aquisição de conhecimentos que sejam utilizáveis e aplicáveis à vida do
aprendiz, oportunizando assim uma relação dialógica entre a teoria e a prática.

O estudante tem vantagem em assistir onde, quando e como puder; vantagem para a
construção de uma rotina de estudos, uma vez que ele terá que se organizar para estudar; repetir
quantas vezes for necessário e na velocidade que preferir. Já o professor terá um engajamento
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maior por parte dos alunos por meio dos vídeos, poderá aproveitar esse material para outras
ocasiões, etc.
Silva et al. (2017, p.2) afirmam que “o vídeo se configura como uma estratégia de ensino
que pode superar a metodologia tradicional, podendo contribuir de forma significativa não só
para a aquisição de novos conhecimentos, como para o desenvolvimento da criticidade dos
alunos.” A utilização da videoaula não tira a importância das aulas presenciais e muito menos
a importância do professor, o objetivo é que o aluno aprenda o conteúdo de Química com o
mínimo de recurso didático possível, nesse momento de pandemia e aulas remotas.
O conteúdo abordado na videoaula a ser relatada foi classificação de cadeias carbônicas.
Após gravada, foi encaminhada à preceptora para aprovação, quem enviou às turmas do terceiro
ano no grupo do WhatsApp no dia da aula, em formato mp4.
Figuras 1 e 2. Foto do início da videoaula / Foto da videoaula eliminando as alternativas
incorretas.

Fonte: arquivo pessoal.

Figura 3. Foto do final da videoaula com a alternativa correta.

Fonte: arquivo pessoal.

3. Resultados e Discussão
Durante o período de socialização e inclusão, observou-se o desafio que professores e
alunos enfrentam nesse momento de pandemia e aulas remotas. Como por exemplo, a falta de
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acesso à internet de qualidade, falta de comprometimento da família em relação à rotina de
estudos e conhecimento para lidar com as atividades, conciliar o momento de dor, perdas, medo
e insegurança com os estudos, alta cobrança por resultados, por parte dos professores, falta de
equipamentos, espaço apropriado para realizar as aulas e atividades, dentre outros.
A partir dos exercícios resolvidos nas videoaulas das residentes, os alunos receberam
orientações para assistir a videoaula, copiar no caderno separado para a disciplina de Química,
o enunciado e as alternativas corretas/incorretas dos exercícios, totalizando três exercícios.
Segundo o depoimento da preceptora, a maioria conseguiu fazer o download e assistir
às videoaulas, havendo exceções de alguns alunos no horário da aula com problemas em fazer
o download pelo fato de seus dispositivos estarem com memória cheia e de a conexão de
internet estar ruim, porém, ainda assim o aproveitamento com relação às videoaulas foi
satisfatório.
4.

Considerações Finais
A experiência no Programa de Residência Pedagógica foi considerada bastante

enriquecedora, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Diante da atual situação em
que o mundo se encontra, tendo a pandemia ocasionado o surgimento das aulas remotas,
devido ao isolamento social, precisa-se mais do que nunca de comprometimento com a luta
pela qualidade da educação.
Foi necessário sair da zona de conforto, estudar e preparar para o uso da metodologia
pedagógica necessária. As dificuldades apareceram, inclusive a falta de equipamentos
adequados para a gravação do vídeo, por exemplo, um tripé, uma câmera com melhor
resolução, um lugar adequado com iluminação sem oscilação e sem barulhos externos.
Entretanto, nenhuma dificuldade impediu de gravar a videoaula, no final os resultados
alcançados foram satisfatórios, havendo maior interação, compreensão e participação dos
alunos.
Conclui-se que o programa é extremamente importante para a formação de
professores. A prática em sala de aula é necessária, pois ela permite ampliar as habilidades
e competências adquiridas no decorrer do curso e aperfeiçoar o que se aprende na teoria, a
fim de alcançar um ensino de qualidade.
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PRODUÇÃO DE VÍDEOS E SEU USO NO ENSINO DO GÊNERO
TEXTUAL DIÁRIO: UMA EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NO
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Resumo:
O presente relato de experiência tem como objetivo descrever o processo de regência em uma
turma do 4º ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Dom Bosco, no município de
Morrinhos – GO. Almejamos demonstrar como foram desenvolvidas as produções de vídeos
sobre o gênero textual diário. Após o início da pandemia, decorrente da Covid-19, foram impostas
medidas restritivas e sanitárias em todo mundo, diante disso, o Ministério da Educação (MEC)
determinou a implementação do ensino remoto nas escolas de educação básica. O Programa
Residência Pedagógica (PRP) em parceria com a escola-campo aderiu ao novo formato de ensino.
A nossa dinâmica de atuação seguiu a lógica de organização de aulasdo município a partir da
produção de vídeos com os conteúdos propostos semanalmente. Destacamos como uma das
experiências significativa o gênero diário, momento em querelacionamos o livro “O Diário de
Anne Frank” com o gênero textual em meio a criação deum Diário Virtual. Com essa atividade
específica identificamos que hoje temos em nossas mãos diversos recursos que facilitam o ensino
remoto, diversas ferramentas que podemos usarpara transmitir conteúdo, fazendo assim possível
que os alunos compreendam o que é um Gênero Textual obtendo bons resultados e o retorno das
atividades.
Palavras-chave: Gênero textual, diário virtual, ensino remoto.

1 Introdução
O ano de 2020 foi marcado pelas mudanças em decorrência da pandemia do vírus chamado
SARS-CoV-2, sigla vinda do termo "severeacute respiratory syndrome coronavirus 2" (síndrome
respiratória aguda grave de coronavírus 2) e assim chamada pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) de Covid-19. Desse modo, as instituições escolares tiveram que se adaptarem às novas
demandas impostas, bem como reorganizar todo o processo de trabalho pedagógico desenvolvido
até então. A Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020 dispõe sobre a substituição das aulas
presenciais por aulas desenvolvidas por intermédio de meios digitais enquanto durar a situação
de pandemia.
O Programa Residência Pedagógica seguiu todas as normas instituídas pelo MEC e iniciou
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as atividades nas escolas participantes do programa tendo como pressuposto básico contribuir da
melhor forma possível para a execução das aulas remotas junto às professoras, no sentido de
auxiliar na construção de materiais didático-pedagógicos e na elaboração de vídeo aulas, haja
vista que essa era uma necessidade apresentada pela gestão e profissionais das instituições.
A proposta de uma educação que se utiliza de recursos tecnológicos sempre trouxe
problemas e preocupações para o meio escolar, como por exemplo a falta de preparo dos
professores e também a dificuldade de acesso de muito dos alunos à meios digitais. Esses entraves
com certeza tolhem de modo significativo o processo de ensino e de aprendizagem. Entretanto, a
pandemia não esperou essa preparação para um futuro que esperávamos estar mais longe, pelo
contrário, a adaptação, e a reinvenção se fez necessária à medida em que a urgência de garantir
que os estudantes pudessem estar continuar com suas atividades escolares se fazia presente.
Portanto, o ensino remoto, com as devidas readequaçõesdecorrentes do ensino presencial precisa
atender

os estudantes das escolas públicas

de modo que possibilitem não somente a sua

matrícula, mas obviamente a participação e aprendizagem de todos e cada um.
Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção
ou a sua construção. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Pesquiso para
constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo.Pesquiso para saber o
que não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. (FREIRE, 1996).

O projeto de intervenção elaborado e desenvolvido no âmbito do Programa Residência
Pedagógica foi executado na Escola Municipal Dom Bosco, na cidade de Morrinhos - GO, no 4º
ano vespertino, o mesmo intitulado “Os Gêneros Textuais a partir de Livros Literários”. O
presente relato de experiência tem como objetivo como foi o período de regência em sala de aula,
relatando como foram as produções de vídeos de modo geral e em específico o Gênero textual
Diário, trabalhado no projeto e a atividade de criação de um Diário Virtual.
2 Metodologia
A metodologia utilizada na realização das atividades propostas pelo Programa Residência
Pedagógica é de abordagem qualitativa com base em uma pesquisa explicativa, levantando
informações para a construção do plano de ação pedagógica, e analisando de forma descritiva os
experiências ocorridas em sala de aula na pratica do projeto pedagógico realizado.
Nos foi delegada a turma do 4º ano do Ensino Fundamental vespertino, e nele a professora
nos pediu para que trabalhássemos leitura e os gêneros textuais e vendo a necessidade dos alunos,
começamos então a criar o Plano de Ação Pedagógica (PAP).
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Os Gêneros Textuais tem como objetivo fazer com que os alunos se deparem com diversos
tipos de textos e neles são apresentados sua função social, a partir dos Gêneros Textuais pode se
exercer com a sua produção diversas formas de comunicação e interação. A partir daí trabalhamos
o gênero Diário, e assim trouxemos para os alunos o livro O Diário de Anne Frank (adaptado por
Suelen Katerine Andrade Santos) conta a história de Anne e sua relação com o diário e os
acontecimentos que ocorriam na época, de uma forma leve.
Ao trabalhar o gênero diário e os educandos terem contato com o exemplo do Diário de
Anne Frank, disponibilizamos uma atividade no qual o aluno teria que fazer um “Diário Virtual”.
Estamos vivendo em um momento onde as tecnologias digitais de alguma forma mudam a
apresentação da linguagem escrita mesmo que a linguagem escrita esteja presente nas plataformas
digitais a todo momento e o uso dos recursos midiáticos podem trazer algumacontribuição. Ao
fazerem a atividade do diário virtual o nosso objetivo era que após identificarem o gênero diário,
suas características e estrutura os alunos pudessem em forma visual, através de vídeo, produzir
um texto diário, narrando fatos que aconteceram no fim de semana, reflexões, emoções e
sentimentos e após ser feito o vídeo seria enviado para os professores e somente eles teriam acesso
a esse “Diário Virtual”.
Deste modo, Soares (1999) interpreta a criação de um texto a partir de sua memória:
Ao permitir que o sujeito interprete, divirta-se, seduza, sistematize, confronte, induza,
documente, informe, oriente-se reivindique e garanta sua memória, o efetivo uso da
escrita garante-lhe uma condição diferenciada na sua relação social com o mundo, um
estado não necessariamente conquistado por aquele que apenas domina o código.
(SOARES, 1999)

Sabendo que nem toda criança possui condições para gravar o Diário Virtual nós
disponibilizamos para que escrevessem o seu diário, de como foi o fim se semana, sendo avaliado
igualmente, pois infelizmente a desigualdade está entre nós e não pode ser ignorada,e assim
demos chances para que todos pudessem participar da atividade e dessem sua contribuição.
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Figura 1 – Diário Virtual gravados pelos alunos.

Fonte: Arquivo Pessoal do Autor

3 Resultados e Discussão
Assim como já esperávamos, nem todos os alunos mandaram o seu Diário Virtual em
forma de vídeo, mas o restante escreveu seus textos em forma de diário. Pudemos ver com
essa experiência, que apesar da desigualdade entre os alunos, uns puderam gravar, outros não, ou
são apenas tímidos, levamos de forma prazerosa aos alunos para que eles entendam como podem
fazer um diário pessoal, de forma dinâmica e atrativa e que além de nós gravarmos nossos vídeos,
essas plataformas midiáticas nos fizeram conhecer um pouco mais da realidadede nossos alunos.
4 Considerações Finais
Concluímos que se reinventar e modificar a forma com a qual estamos acostumados a ver
e ministrar as aulas, hoje temos em nossas mãos diversos recursos que facilitam o ensino remoto,
diversas ferramentas que podemos usar para transmitir conteúdo, mas também vimos que são
recursos que não chegam a todos como gostaríamos que chegassem, e aqueles que puderam
participar das atividades que propomos foi gratificante ver o resultado.
Por fim, atingimos nossos objetivos propostos no projeto construído para o Programa
Residência Pedagógica , as crianças puderam compreender e entender diversos tipos de textos e
Gêneros textuais assim como produziram seus textos de formas diferentes, por exemplo o Diário
Virtual nos qual obtivemos bons resultados.
5 Agradecimentos
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Resumo:
A pandemia da Covid-19 causou mudanças drásticas na vida acadêmica, e em outros
ramos. Devido a necessidade de isolamento social, as aulas estão acontecendo de forma
remota. O objetivo do trabalho foi averiguar através de um questionário realizado no
Google Forms, como os acadêmicos do 3º ano dos cursos Técnico em Agropecuária, Meio
Ambiente e Informática para Internet Integrados ao Ensino Médio do Campus Ceres do IF
Goiano estão enfrentando a pandemia e as aulas remotas. As perguntas realizadas se
referiam sobre saúde mental, o ensino à distância, entre outros. Além disso, também foi
solicitado aos estudantes, a gravação de um pequeno vídeo onde relataram como estavam
se sentindo durante esse período de pandemia e isolamento social. Os estudantes que
integraram o estudo remoto no período pandêmico apresentaram níveis relevantes de
ansiedade e estresse quanto a essa modalidade de ensino, sendo que a maioria dos
estudantes que participaram da pesquisa relataram que a experiência não foi significativa e
relataram dificuldades de compreensão de alguns conteúdos e acompanhamento das
atividades, sendo notório através dos resultados que essa fase de adaptação vem marcada
por muitas dificuldades e limitações.
Palavras-chave: Ensino remoto. Ensino médio. Estudo comportamental.
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1 Introdução
A pandemia provocada pelo novo coronavírus Sars CoV-2 é considerada a maior
emergência de saúde pública enfrentada pela comunidade internacional nas últimas
décadas. A pandemia acarretou sérias preocupações quanto ao novo formato de sociedade
com impactos na vida, com a saúde física e psicológica da população (GOMES;
TAVARES, 2020).
Para reduzir os impactos provocados pela disseminação do vírus, algumas medidas
emergenciais preventivas foram adotadas em vários países no intuito de diminuir a
incidência de casos e a porcentagem de óbitos. As principais medidas adotadas pelos
países para a diminuição da propagação do vírus foram: isolamento, distanciamento social,
fechamento de escolas e universidades, e quarentena a para toda a população (BROOKS et
al. 2020).
Com o cancelamento das aulas presenciais, a educação na pandemia da covid-19
tem se tornado um grande desafio, pois a privação das relações interpessoais de modo
presencial afetou grandemente a população (CIPRIANO; ALMEIDA, 2020). Além disso,
resultou-se em muitas mudanças na educação como a adoção de estratégias de ensino
usando aplicativos e redes sociais, promovendo maior chance de desencadeamento de
transtornos mentais neste período de instabilidade, tornando a saúde mental desses
indivíduos o foco de vários estudos (RODRIGUES et al. 2020).
A COVID-19 vem gerando o adoecimento da população tanto na saúde física
quanto na saúde mental, com o aumento de quadros de ansiedade, estresse e depressão em
toda população. Este fato deve-se ao isolamento social, em que os indivíduos foram e estão
acometidos em muitas situações de vulnerabilidade, principalmente os alunos que estão
concluindo o Ensino Médio, uma vez que, toda a sua rotina de estudos e planejamentos de
iniciar um curso superior foram suspensos ou adiados, gerando incertezas aos mesmos
(CASTRO; JUNQUEIRA; CICUTO, 2020).
Em decorrência dos alunos do 3° ano do Ensino Médio estarem em uma fase de
término da Educação Básica, com a perspectiva de entrada na Universidade, os mesmos
tornam-se mais vulneráveis ao sofrimento psíquico, devido a uma série de cobranças que
são impostas, por parte dos familiares e até mesmo pessoal (CASTRO; JUNQUEIRA;
CICUTO, 2020). Sendo que, essa fase da adolescência é caracterizada por muitas
mudanças biológicas e pessoais, desencadeando sofrimentos e angústias, como crises de
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ansiedade. Desta maneira, fica notório a importância de estudos voltados para a saúde
emocional desses alunos.

2 Metodologia
O Projeto de Intervenção Investigativa foi executado remotamente através da
plataforma de ensino Moodle no Instituto Federal Goiano Campus -Ceres, nas turmas da
disciplina de biologia dos 3º anos dos cursos Técnicos em Agropecuária, Meio Ambiente e
Informática Integrados ao Ensino Médio em culminância

da finalização do Estágio

Curricular Supervisionado
Para a verificação do estado de Saúde Mental dos estudantes, foi realizado um
questionário com oito perguntas (sendo sete delas de múltiplas escolhas e uma discursiva),
pelos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IF Goiano Campus Ceres.
O questionário abordou a problemática da pandemia mais amplamente, em que foi
elaborado no Google forms e enviado através das salas virtuais e também dos grupos de
WhatsApp, facilitando o acesso e a aplicabilidade do mesmo. Sendo que, este ficou
disponível por quinze dias e obteve a participação de vinte e quatro alunos.
Além disso, também foi solicitado, a gravação de um pequeno vídeo pelos
estudantes, relatando como estavam se sentindo durante esse período de pandemia e
isolamento social. Os estudantes foram orientados a gravar vídeos de até 3 minutos,
seguindo o seguinte roteiro:1- Onde você está?; 2- Do que mais sente falta no IF?; 3Como estão seus estudos durante a pandemia?; 4- Qual a primeira coisa que pretende fazer
quando a pandemia terminar?
3 Resultados e Discussão
Após 2 semanas de exposição do formulário para preenchimento dos alunos,
checamos os resultados e analisamos os gráficos gerados. Participaram do questionário
vinte e quatro alunos do 3° ano do ensino médio dos cursos de Agropecuária, Informática e
Meio Ambiente. Verificou-se que (62,5%) dos participantes relataram sentir-se muito mal
ou mal com relação às perspectivas futuras profissionais, educacionais e sociais (Figura 1).
As dificuldades de aprendizagem foram relatadas por (66,7%) dos participantes. Além

4
disso, (70,8%) participantes mostraram-se ansiosos e metade (50%) estão se sentindo
estressados nesse período pandêmico. Os estudantes (54,2%) mencionaram que evitam
pensamentos intrusivos para se sentirem melhores durante a pandemia da Covid-19. Em
um estudo semelhante ao proposto, (MAIA; DIAS, 2020) observaram que as perturbações
psicológicas, como ansiedade, depressão e estresse aumentaram entre os estudantes
universitários no período pandêmico e não pandêmico.

Gráfico 01: Referente à questão 01. Fonte: Acervo pessoal.

Através das respostas obtidas, pode-se observar que a pandemia agravou a saúde
mental e o aprendizado dos estudantes durante o ensino remoto. Além disso, observa-se
uma dificuldade de acessibilidade e permanência dos jovens nesta modalidade de ensino.
Para BEZERRA et al. (2020) é necessário compreender os possíveis impactos da pandemia
na vida das pessoas, além de investigar as diferentes formas da ação do isolamento social
sobre bem-estar social e seus impactos financeiros na vida das pessoas.
Com estes dados podemos analisar o quanto é preocupante este momento atípico
em que os alunos vivenciam, pois dá pra se ter uma dimensão do quanto o isolamento
social, a mudança da rotina escolar e o período pandêmico interferem negativamente na
vida acadêmica e pessoal dos discentes. Além disso, o agravamento desses transtornos
nessas turmas podem estar relacionados também com as provas de vestibulares, Enem e a
preocupação em ingressarem em um curso superior, visto que é o último ano deles do
Ensino Médio.
Em relação ao ensino remoto, modalidade adotada pela instituição, consoante aos
resultados a experiência não foi significativa para a maioria dos alunos que responderam
ao questionário, pois mais da metade dos entrevistados relataram dificuldades em aprender
ou em acompanhar as atividades propostas.
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Levando em consideração também que mais da metade dos entrevistados tiveram
amigos que desistiram dessa modalidade de ensino (54,2%). Sendo que, os motivos
relatados que os levaram a desistência foram os seguintes: falta de conectividade, pressão
psicológica, preguiça, dificuldade de aprendizado,atividades em excesso e principalmente
o adoecimento mental.
Referente ao vídeo que foi solicitado aos estudantes, foi notória a saudade da
instituição, dos amigos, professores, servidores, funcionários, das atividades físicas, das
aulas presenciais, enfim, de toda rotina escolar. Sendo que, estes alunos passavam a maior
parte do dia na instituição, devido ao ensino ser no período integral, aumentando ainda
mais o vínculo com o mesmo.
Nos vídeos, os alunos relataram que não foi e nem está sendo fácil essa mudança
das aulas presenciais para o ensino remoto, pois percebe-se uma desigualdade na utilização
das plataformas digitais, tanto pelos professores, quanto pelos alunos. Essa fase de
adaptação está sendo marcada por muitas dificuldades e limitações. Porquanto, mesmo
diante todo esse cenário é preciso que haja esforço e dedicação para que os estudantes
possam colher frutos positivos futuramente, principalmente em relação ao seu processo de
ensino e aprendizagem, que neste momento envolve muitas temáticas.

4 Considerações Finais
O estudo proposto mostrou respostas e dados significativos quanto à saúde mental
dos alunos durante o ensino remoto. Observando os resultados obtidos podemos concluir
as dificuldades destes jovens na qual se encontram principalmente pela falta de um apoio
psicológico devido a todas mudanças comportamentais que os mesmos sofreram, e
mudanças que prejudicaram a integração do aluno com o sistema remoto, já que dentre os
resultados se têm alunos relatando ser desestimulado a continuar com o curso de forma
remota.
Desta forma, podendo entender os motivos e consequências que os acadêmicos
deste nicho estão passando, juntamente ao amparo institucional promover formas de
diminuir estes impactos aos jovens. Algumas possibilidades de enfrentamento desse
desafio é assegurar que todos os programas sejam inclusivos a todos os estudantes.
Mobilize ferramentas que conectem escolas, pais, professores e alunos. Criar comunidades
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que assegurem interações humanas regulares, visando resolver desafios que podem surgir
com estudantes isolados é um ótimo recurso para que esses alunos não percam os
interesses nos estudos mesmo no ensino remoto.
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Resumo: O presente trabalho relata as principais experiências pedagógicas vivenciadas durante
o primeiro módulo do Programa Residência Pedagógica no ensino de química em um período
de isolamento social, devido a pandemia do coronavírus. Nestas circunstâncias, a educação tem
transcorrido à distância, com a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). No
que tange às atividades desenvolvidas neste período, chamamos a atenção a aprendizagem
baseada em projetos, que se fundamenta em um paradigma de aprendizagem de caráter
procedimental, subsidiada pelo acompanhamento e orientação de projetos de pesquisa
desenvolvidos por alunos do terceiro ano do ensino médio integrado aos cursos técnicos em
agropecuária, alimentos e informática. Os projetos acompanhados tiveram temas relevantes
para as áreas de seus cursos técnicos. De maneira geral, os trabalhos estavam sendo
desenvolvidos com autonomia e colaboração, onde intercâmbio entre residentes, alunos e
professor-aluno se constituía em diálogo e troca de saberes, por meio de tecnologias.
Consideramos que a aprendizagem baseada em projetos, como metodologia ativa de ensino,
auxiliou tanto no envolvimento dos alunos quanto na apreensão de conceitos de forma
significativa não apenas de conteúdos inerentes à química, mas também nas suas relações com
Ciência, Tecnologia, Sociedade (CTS) e suas implicações ambientais e éticas.
Palavras-chave: Projetos temáticos. Relato de Experiência. Residência Pedagógica.

1 Introdução
Inicialmente, é interessante esclarecermos a acepção e a intencionalidade do
Programa Residência Pedagógica (RP). O RP adveio por intermédio de ações previstas na
Política Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, instituída pelo Decreto
8.752/2016 e, em concordância com o Plano Nacional de Educação (PNE), assentido pela Lei
n.º 13.005/2014, que ensejam a colaboração entre os sistemas de ensino de educação básica e
superior, através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, induzindo
o aperfeiçoamento da formação prática inicial e continuada de professores em todo o país
(CAPES, 2018).
Dentre os diversos objetivos do programa, atentamos aqui, ao objetivo de adequação do
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currículo e da prática pedagógica à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Esse documento
normativo divide os conhecimentos em quatro grandes áreas e aponta competências e
habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos nas etapas da educação básica. No que tange a
área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, o documento propõe, para o ensino médio,
etapa de interesse para este trabalho, um aprofundamento nas temáticas Matéria e Energia, Vida
e Evolução e Terra e Universo (BRASIL, 2018).
Além disso, a BNCC discute sobre a importância de que os alunos da educação básica
desenvolvam capacidades de seleção e discernimento de informações, permitindo-lhes, com
base em conhecimentos científicos, avaliarem as aplicações do conhecimento científico e
tecnológico nas diversas esferas da vida humana, como ética e responsabilidade. Nesse sentido,
podemos destacar uma tendência no ensino para o desenvolvimento de abordagens Ciência,
Tecnologia, Sociedade (CTS), que, atrelada à Alfabetização Científica e Tecnológica, possuem
um caráter relacional, seja ao pensarmos as influências da ciência e tecnologia para a sociedade
e ambiente, como também, a sociedade e o ambiente interferem na produção do conhecimento
científico e da tecnologia. (SANTOS; MORTIMER, 2002).
A aprendizagem baseada em projetos pode ser compreendida como uma metodologia
de ensino ativa, na qual a exposição de uma situação-problema é utilizada para motivar os
alunos, colocando-os no centro do processo de ensino e aprendizagem, desenvolvem a
capacidade de resolução de problemas inerentes a sua realidade, além de propiciar a relação
professor-aluno e aluno-aluno. Assim, a aprendizagem baseada em projetos coloca o aluno
como protagonista de sua aprendizagem, e o professor como um mediador e orientador deste
processo (VASCONSELOS, 2020).
É interessante apontar que a mediação e orientação do processo de escrita de projetos,
ocorreram na modalidade não presencial, devido a pandemia do coronavírus. Assim, as
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) se apresentam como importantes
ferramentas no processo de ensino e aprendizagem. Este conceito se diferencia das Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC) por um termo: digital. Enquanto as TIC expressam-se por
um conjunto de recursos tecnológicos que viabilizam o acesso, a veiculação de informações e
todas as possíveis formas de articulação comunicativa (KENSKI, 2003) através de ferramentas
computacionais e/ou tele comunicativas, as TDIC se diferenciam ao aplicar elementos digitais
neste processo, através de tecnologias móveis, como notebooks, tablets e smartphones, que
possuem acesso à rede ou conexão sem fio (COSTA, 2017).
As TDIC têm sido essenciais neste período onde o ensino ocorre na modalidade não
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presencial, uma vez que são ferramentas imprescindíveis para o acesso aos Ambientes Virtuais
de Aprendizagem (AVA). Segundo Almeida (2003), o AVA consiste em softwares disponíveis
na internet que admitem o suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e
comunicação ou ainda, as TDIC, na integração de mídias, linguagens e recursos, apresentação
de informações de forma estruturada, desenvolvimento das interações entre os indivíduos e
objetos de conhecimento, entre diversas outras possibilidades para aprendizagem coletiva e
individual, sendo o foco a aprendizagem pela interação ai propiciada (ALMEIDA, 2003). Neste
sentido, apresentaremos nossa experiência de mediação da aprendizagem por meio do
desenvolvimento de projetos. Esta abordagem pode instigar a investigação e a avaliação do
conhecimento científico e tecnológico, as suas implicações para a sociedade e o ambiente, assim
como, incita a elaboração de hipóteses e estimativas de resultados, bem como a utilização da
linguagem própria das ciências da natureza, como prevê a competência e habilidade discutidas
nos documentos que traçam as diretrizes para essa área, como a BNCC (BRASIL, 2018).

2 Metodologia
As atividades aqui relatadas foram desenvolvidas no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Morrinhos. Iniciando-se no mês de novembro de 2020,
as atividades de regência compreendiam a mediação e a orientação da escrita de projetos de
pesquisa. Inicialmente, esta atividade foi desempenhada em quatro turmas da 3ª série dos
Cursos Técnicos de Agropecuária, Alimentos e Informática Integrados ao Ensino Médio. Foi
requisitado, pela professora colaboradora da preceptora, que será designada como Professora
Regente, que os alunos desenvolvessem um projeto de pesquisa relacionando a química com a
área de estudo do curso técnico dos alunos e enfatizando algum problema ou questão de
interesse da formação técnica de cada grupo.

3 Resultados e Discussão
Nas circunstâncias descritas, foram acompanhados cinco projetos de pesquisa, a saber:
Evolução da Computação em Foco nos Circuitos Elétricos; Aditivos Químicos, sua Relação
com os Alimentos e seus Efeitos no Organismo Humano; A Qualidade de Vida nas
Comunidades Carentes e os Projetos de Melhoramento Hídrico; Interação Social Filosófica
através da Tecnologia Computacional: um estudo filosófico e químico da sociologia líquida de
Zygmunt Bauman e Benefícios do Consórcio de “Cravo de Defunto” com Diferentes Espécies
de olerícolas. Três destes projetos foram acompanhados apenas na construção da introdução e
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objetivos, por isso, focaremos na descrição das impressões e reflexões na orientação de dois
dos projetos, sendo eles, Interação Social Filosófica através da Tecnologia Computacional:
um estudo filosófico e químico da sociologia líquida de Zygmunt Bauman e Benefícios do
Consórcio de Cravo Defunto com Diferentes Espécies de Olerícolas.
O projeto envolvendo o estudo filosófico e químico sobre a sociologia líquida de
Zygmunt, redigido por um grupo de cinco alunos do curso técnico em informática, nos causou
alguns sobressaltos pela temática escolhida, ao associar a teoria da modernidade líquida com o
consumismo dos produtos resultantes da indústria farmacêutica e cosmética, e a sua ligação
com as novas tecnologias informacionais. Neste momento, para mediarmos o processo de
aprendizagem dos alunos, sugerimos a pesquisa sobre os processos químicos envolvidos na
produção de medicamentos e cosméticos, e seus impactos na sociedade e nas relações que nesse
meio se processam, trazendo diversas implicações. A equipe envolvida nesta temática mostrou
autonomia e desenvolveu bem a proposta e parecia conhecer as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Quanto ao projeto que visava compreender os benefícios do consórcio de “cravo de
defunto” com espécies olerícolas, desenvolvido por oito alunos do curso técnico em
agropecuária, também se destacou em seu desenvolvimento e repercussões, pela temática e sua
relevância para a área de atuação dos alunos. É pontuado que o “cravo de defunto”, por possuir
ação anti-helminítica, é uma opção economicamente e ambientalmente viável no
consorciamento de espécies olerícolas (PERES, 2009).
Os alunos, inicialmente, escreveram um estado da arte muito superficial sobre o assunto,
sem pontuar as propriedades químicas do cravo defunto que o levassem a possuir atributos antihelminíticos, questões do consorciamento e das espécies olerícolas não foram abordados.
Algumas reuniões on line foram feitas para direcionar o projeto neste sentido, bem como na
adequação dos trabalhos às normas ABNT. Outro aspecto importante que ficou explicito nessa
abordagem foi a necessidade tanto de residentes quanto dos alunos realizarem buscas para
entenderem e tomarem decisões sobre as temáticas que estavam desenvolvendo, sendo
necessário muita leitura, diálogo e busca em sites confiáveis sobre essa temática.
A orientação desse grupo de alunos, nos propiciou uma visão dos processos que podem
estar envolvidos ao se trabalhar com projetos temáticos, e em consonância com Hernandéz e
Ventura (1998), percebemos que esta alternativa metodológica pode levar os alunos a
participarem ativamente de todo o processo de construção do conhecimento. Além disso,
propiciou uma troca de informações entre aluno-professor e professor-aluno, uma vez que a
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aprendizagem é dialógica e se dá na interação, tanto o aluno aprende com o professor e a
pesquisa, como o professor também aprende com ambos (FREIRE, 2004). Além disso, o
processo de aprendizagem se tornou mais natural e fluido, uma vez que surgiu de uma demanda
deles mesmo (HERNANDÉZ; VENTURA, 1998).

4 Considerações Finais
O conteúdo de química é, muitas vezes, considerado abstrato e pouco significativo pelos
alunos e as metodologias tradicionais têm auxiliado pouco para transpor as dificuldades
enfrentadas na vida cotidiana. No cenário atual, os alunos apenas acumulam saberes avulsos,
sem conseguir associá-los ao mundo em que vivem e, tomarem como parâmetro para realizar
suas escolhas e decisões. Sendo necessário desenvolver nas escolas propostas educativas que
auxiliem ao aluno a pensar, refletir e conceber com autonomia e, com base no conhecimento
científico, soluções para problemas individuais ou coletivos.
Cabe nos considerar ainda, que a aprendizagem baseada em projetos, como metodologia
ativa de ensino, possibilitou aos alunos uma base para o desenvolvimento de saberes científicos
que não seria possível em outra situação, promovendo uma aprendizagem pela vivência e
necessidade de solucionar um problema de interesse e não apenas de conteúdos inerentes à
química, mas também à tecnologia, à sociedade e ao ambiente e as outras esferas de
conhecimento humano. Esta experiência, vivenciada no Residência Pedagógica, foi
imprescindível na construção da identidade docente ao proporcionar experiências plurais e
reflexões de cunho pedagógico.
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Resumo:
Este trabalho visa expor como tem se dado o programa institucional de bolsas de iniciação à
docência (PIBID) em tempos de pandemia, como os bolsitas, voluntários e professores
supervisores tem se organizado, assim como os diversos desafios que todos tem enfrentado
para dar continuidade no trabalho nesses espaços e como a escola campo tem se organizado.
O núcleo PIBID Bragança tem como seu componente curricular a língua portuguesa, tendo
por seu objeto de estudo e pesquisa a “alfabetização e letramento”. Através, da investigação,
problematização e analise da organização pedagógica curricular e práticas, pretende-se
conhecer de que forma se desenvolve o processo de alfabetização e letramento na escola
campo, para que seja possível contribuir este processo, através de planejamentos e
desenvolvimentos de estratégias didático pedagógicas. Nesse sentido, utilizou-se como
metodologia a pesquisa documental em uma abordagem qualitativa. Desta forma, iniciou-se
então o processo de investigação, afim de selecionar e interpretar os dados que nos trariam
os resultados necessários para o desenvolvimento da pesquisa e alcance dos objetivos. vale
ressaltar que nesse processo foi realizado diversos ciclo de estudos teóricos, oficinas e
reuniões com a escola parceira, potencializando assim a formação do futuro professor.
Palavras-chave: Relato.Experiência.Estágio.
Introdução
Este trabalho trata-se de um relato de experiência em um momento importante do
estágio supervisionado, no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID), o programa em questão objetiva “antecipar o vínculo entre os futuros mestres e a
sala de aula da rede pública” articulando a educação superior (por meio das licenciaturas), a
escola e os sistemas estaduais e municipais. Dentre alguns dos objetivos do programa,
ressalta-se a valorização do magistério; sua contribuição na formação do futuro professor
por meio do estágio supervisionado; articulando a teoria e pratica, e por fim, aproximar as
instituições de ensino, através do mesmo objetivo de contribuir com a melhoria na
qualidade de ensino nas redes públicas.
O núcleo PIBID Bragança-Pa, t e m c o m o seu objeto de estudo e pesquisa o
processo de alfabetização e letramento, tendo como seu componente curricular a lingua
portuguesa. Que segundo Soares (1999, p. 17-18), a partir de suas pesquisas sobre a
temática, comenta que até os anos de 1980 o sentido atribuído ao termo era o de investigar
soletrando,

ou seja, “letrar-se”, conhecer as letras, “adquirir conhecimentos literários”. Mais
recentemente, os sentidos atribuídos a palavra vão além dos significados anteriores. Letrado,
portanto, significa que o sujeito se encontra inserido de forma efetiva em um grupo social,
envolvendo-se nas práticas sociais através da apropriação da escrita, gerando mudanças na
vida do sujeito, logo letramento significa o resultado, o estado ou condição de que um sujeito
ou grupo social encontra-se após a apropriação da escrita.
Através, da investigação, problematização e analise da organização pedagógica
curricular e práticas, pretende-se conhecer de que forma se desenvolve o processo de
alfabetização e letramento, para que seja possível contribuir com o mesmo, através de
planejamentos e desenvolvimentos de estratégias didático pedagógicas. Logo, se faz
necessário conhecer e caracterizar o ambiente de pesquisa (escola/campo), assim como suas
práticas educacionais. E também expor de que forma o núcleo PIBID Bragança tem se
articulado para desenvolver dar continuidade no andamento do projeto no contexto atual,
como se tem trabalhado, os desafios e experiências que este momento traz aos futuros
professores.

Metodologia

Foram realizados dezessete encontros, dentre eles estão o ciclo de estudos abordando
estudos teóricos relacionados a como realizar uma pesquisa documental, e estudos
relacionados ao tema “alfabetização e letramento”, oficinas realizadas por professores
convidados, para posteriormente desenvolver o momento de diagnóstico da escola campo
de forma não presencial, os ciclos de estudos ocorreram em períodos quinzenais e dentre os
autores utilizados pode-se citar: GERALDI, João W. Concepções de linguagem e ensino de
português; KOCH, Ingedore G. Villaça. Concepções de língua, sujeito, texto e sentido e
MARCUSCHI, Luiz A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão; obrigatório “É
preciso “ensinar” o letramento? Não basta ensinar a ler e a escrever? De Angela B. Kleiman”,
dentre outros.
No processo de diagnóstico da escola campo, fez-se necessário um levantamento de
dados e informações e em seguida analisa-los, nesse sentido, utilizou-se da pesquisa
qualitativa, tendo em vista que: “A pesquisa qualitativa responde a questões muito
particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode
ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações,

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.”
(MINAYO P.22, 2001).
Assim, de acordo com Ludke e André (1986) a pesquisa qualitativa tem o ambiente
natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento,
porém, devido algumas limitações nas possíveis formas de coletas de dados, restringido esse
momento da pesquisa ao não acesso ao espaço físico da escola/campo por suas atividades
presenciais estarem temporariamente suspensas.
Também se fez necessário utilizar como método de pesquisa a pesquisa documental.
Tendo em vista que serão utilizados como fonte de dados, os documentos referentes a escola
como o Projeto Político Pedagógico (PPP), a proposta curricular o PPC, o parecer, dentre
outros. Pois, “a analise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem
de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja
desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (LUDKE e ANDRÉ, 1986).
Desta forma, iniciou-se então o processo de investigação visando caracterizar e
conhecer a escola campo, enfatizando o processo de alfabetização e letramento da mesma,
além de diversos momentos de estudos teóricos e estudos dirigidos realizados pelos
professores supervisores, contribuindo assim, ainda com as limitações dos estudos que
ocorrem de forma online com a construção da identidade do futuro processo e com o
crescimento de seus conhecimentos sobre o processo de alfabetização e letramento.

Resultados e Discussão

Situada na rua Dom Pedro II, 348, bairro Cereja, no município de Bragança, PA cujo
o CEP: 68600-000. A escola Municipal de Ensino Fundamental prof.ª Maria José dos santos
Martins, conhecida como “Maricotinha”, este nome veio a partir de uma homenagem a uma
educadora e professora, além de ser conhecida por ser uma devota que visitava os doentes,
era conhecida também como “Maricota”, surge a partir de uma mobilização coletiva da
comunidade, através de baixo assinado direcionado as autoridades, a escola foi criada e
inaugurada no dia 08 de julho de 1999, teve seu início de funcionamento no dia 08 de
fevereiro de 2000, atende as modalidades de ensino, o Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos/EJA. O discurso que é definido pela escola enquanto o que se caracteriza
como sua concepção de sociedade é de definido como um:

“conjunto das instituições que constituem uma determinada
comunidade humana. A sociedade pode ser vista numa dimensão
mais restrita, compreendendo a comunidade mais próxima às
pessoas, como pode ter sua dimensão mais ampla, compreendendo o
conjunto de instituições mundiais” (PPP da escola)

Diante desse contexto, seus autores traçam em meio ao desafio de criar um documento que
os norteassem a partir de tais demandas, trazendo possibilidades e orientações a serem
compartilhados entre professores, alunos, equipe técnica e todos os integrantes do processo
educativo. Em uma ação coletiva, na qual os “atores interagem politicamente em função das
necessidades, dos interesses e de objetivos comuns.” (PPP da escola).
Como proposta pedagógica a escola entende os objetivos e metas ao qual escola
pretende atingir no que se refere a aprendizagem do aluno: “utilizando-se de todos os
recursos didáticos pedagógicos e tecnológicos, inclusive, projetos de trabalhos
interdisciplinares que através das interações aluno x aluno, professor x aluno mediando o
conhecimento e as aprendizagens de forma significativa.” (PPP da escola).
A escola enfatiza ainda, o papel do professor enquanto mediador, entre o sujeito e o
objeto de conhecimento, propondo uma relação dialógica entre professor e aluno.
Destacando que para: “Piaget a aprendizagem do estudante será significativa quando esse
for um sujeito ativo. Isso se dará quando a criança receber informações relativas ao objeto
de estudo para organizar suas atividades e agir sobre elas. [...} Segundo esse autor o tempo
utilizado apenas para a verbalização do professor é um tempo perdido, e se gastá-lo
permitindo que os alunos usem a abordagem tentativa e erro, esse tempo gasto a mais, será
na verdade um ganho.” (PPP da escola).
Dentre as dificuldades relatas pela escola sobre a questão da alfabetização e
letramento dos educandos a escola coloca a falta de incentivo familiar, tendo em vista que
não há um acompanhamento daquele aluno fora dos espaços escolares, outro fator citado é
a metodologia utilizada, pois, a mesma não corresponde com a realidade da escola , assim
como a de seus alunos, a falta de recursos pedagógicos e também atendimento e apoio
especializado para alunos que necessitam de práticas didático-pedagógicas adaptadas. A
escola também enfatiza a dificuldade de associação dos alunos com os conteúdos trabalhados
dentro da escola com a realidade extra escolar dos mesmos.
Os temas abordados nos ciclos de formação do núcleo trazem tipos de concepções de

linguagem; “alfabetização e letramento” tendo como tema “relações entre concpções de
lingua(gem) e ensino na alfabetização e na disciplina Lingua Portuguesa; “Gêneros do
discurso/textuaise desdobramentos didáticos”; “conceitos e teorias de alfabetização e
letramento. Estes momentos de estudos são importantes para a formação do futuro
professor, pois, ao longo destas formações percebe-se mudanças em concepções sobre
alfabetização e letramento assim como também como pode-se adquirir uma postura que
possa contribuir melhor no processo de desenvolvimento do ensino no que se refere a
aquisição da língua escrita, torna-se possível ainda desenvolver um certo refinamento as
análises de textos, discursos e práticas para identificar os tipos de linguagem inseridas nesses
contextos. Nesse sentido de acordo com Marcuschi (2014) os gêneros textuais assim como
o letramento também estão vinculados a vida cultural e social, sendo entidades sócio
discursivas, são formas de ação social incontornáveis em qualquer situação de comunicação,
nada do que fazemos está fora de ser feito em algum gênero. Os gêneros textuais se
caracterizam por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais. Logo se vê a
importância de trabalhar os gêneros como instrumentos de ensino na perspectiva do
letramento.
Adentrar o espaço escolar através apenas de seus documentos, para conhece-la, é
desafiador, no entanto, a prática do método de análise documental desenvolvida, possibilita
o investigador a se consolidar enquanto pesquisador, essa experiencia, traz muitos
conhecimentos e familiariza o sujeito a utilizar diversas estratégias para realizar suas futuras
pesquisas, contribuindo assim com sua formação enquanto professor investigador.
Através do projeto político pedagógico, Este foi um dos momentos mais importantes,
criar um laço com a professor, mesmo que de forma breve conhecer a turma, são pontos
importantes enquanto experiência enquanto do aluno em formação, tendo em vista que no
contexto atual é necessário utilizar os recursos tecnológicos, assim como no caso dos meios
de comunicação, e-mails, aplicativos e outros, para dar continuidade em nosso processo de
formação, mas também buscar formas de contribuir com a escola parceira do PIBID, assim
como também dar continuidade no trabalho em que nos propomos a participar, mesmo
apesar dos vários desafios que surgido atualmente.

Considerações Finais

Todos os momentos quando se unem percebe-se o quando contribui para a formação
docente, porém devido a atual situação se torna difícil em alguns momentos, como no
processo de caracterização da escola, tendo em vista que caracterizar e contextualizar um
espaço sem estar inserido nele é muito mais difícil, os desafios se tornam maiores. certa
dificuldade foi identificada pelos estudantes baseando-se apenas nos documentos da escolacampo para realizar o processo de diagnóstico da mesma.
Assim como também de início algumas dificuldades puderam ser encontradas por
parte dos estudantes, os conteúdos e realizar as atividades referentes ao ciclo de estudo, tendo
em vista que muitos não tinham familiaridade com alguns termos em especifico como por
exemplo as “concepções de linguagem”, no entanto, com a metodologia adotada pelos
coordenadores do subprojeto ao decorrer de cada ciclo de estudo, estes desafios foram sendo
superados e o meu aprendizado foi se desenvolvendo.
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RESUMO
O presente artigo aborda o espectro conceitual que envolve a qualidade de ensino em educação
a partir da compreensão de professoras que ministram aulas em salas modulares na rede
municipal de ensino de Rio Verde/GO, objetivando conhecer e analisar a compreensão das
mesmas sobre o que é qualidade de ensino que por vezes é confundido com a dimensão
quantitativa do processo de ensino e aprendizagem, focando em índices e referências numéricas
que atendem anseios governamentais e nem sempre retratam o real desenvolvimento dos
alunos. Tratando-se de salas de aulas, a rede mucipal tem priorizado a montagem de ambientes
modulares que são fabricados em material metálico. Esta ação visa atender à demanda de vagas
com rapidez e agilidade e por outro lado, causam indagações e dúvidas frequentes na
comunidade escolar. A investigação partiu de um estudo de campo de abordagem qualitativa,
utilizando questionários semiestruturados como instrumento de coleta de dados e entrevista
com o Secretário Municipal de Educação. Em linhas gerais conhecemos os aspectos positivos
da utilização desses módulos que possuem estrutura bem elaborada, assim como os pontos
nevrálgicos que contemplam sua implantação, o que indica a necessidade de adequações para
que possam ser utilizadas no ambiente escolar sem ressalvas.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade. Sala modular. Ensino. Aprendizagem.
1 Introdução
A presente pesquisa aborda o processo educacional em salas modulares da Rede
Municipal de Educação de Rio Verde/GO, observando a relação entre o ambiente e a qualidade
de ensino. Desde o ano de 2017, ambientes modulares começaram a ser implantados no
munícipio, ampliando o número de vagas e, ao mesmo tempo, inquietando a comunidade
escolar em relação à qualidade de ensino nesses espaços, o que deflagrou a necessidade de se
pesquisar a temática.

Diante do espectro que compreende todas as variáveis do assunto, originou-se o seguinte
problema de pesquisa: qual é a compreensão das professoras que lecionam em salas modulares
sobre o que é qualidade de ensino? A partir da problemática estabelecida, definiu-se como
objetivo desse trabalho: conhecer e analisar a compreensão das professoras que lecionam em
salas modulares sobre o que é qualidade de ensino.
Embora incipientes, os resultados iniciais da pesquisa ajudaram a estabelecer muitas
reflexões sobre o que é qualidade de ensino na perspectiva das professoras investigadas,
confrontando-as com a literatura contemporânea sobre o assunto. Além do que, sinalizou que
não é possível definir apenas um modelo de ambiente educacional, quando na verdade vários
requisitos devem ser contemplados.
2 Metodologia
A pesquisa se trata de um estudo de campo realizado no ano de 2019 em três escolas
municipais de Ensino Fundamental I, localizadas nas regiões norte e oeste do município de Rio
Verde/GO. De acordo com Marconi e Lakatos (2005, p. 188) esse tipo de pesquisa é “utilizada
com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o
qual se procura uma resposta”. De abordagem qualitativa, pois analisa a relação entre os sujeitos
e os objetos considerando os conhecimentos e as experiências como fatores fundamentais de
estudo (CHIZZOTTI, 2005).
Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se a entrevista com o Secretário
Municipal de Educação de Rio Verde/GO, o qual será denominado (SME) a título de
preservação da identidade. Para Cervo e Bervian (2002), apenas por meio da entrevista é
possível obter dados e respostas que não estão disponíveis em documentos. Dessa forma,
somente o Secretário de Educação poderia sanar inquietações levantadas ao longo da pesquisa.
Ainda, foram aplicados questionários semiestruturados ou semiabertos, a 18 (dezoito)
professoras, devolvidos desse total apenas 10 (dez) devidamente preenchidos apresentados no
texto como os codinomes P1, P2, P3 e P4, com vias à preservação da identidade das professoras
pesquisadas. Os questionários configuram uma forma de obter respostas de modo que o próprio
pesquisado responde às perguntas objetivas e subjetivas ligadas estruturalmente ao tema central
(MARCONI; LAKATOS, 2005).
A análise dos dados obtidos se deu por meio da análise de conteúdo, a qual busca
compreender a mensagem obtida com o resultado da pesquisa, considerando aspectos
socioculturais que influenciaram nas respostas (FRANCO, 2012). Para organização do

resultado houve divisão em campos temáticos buscando relacionar os dados conseguidos por
meio de tabelas, baseando-se em Franco (2012, p. 32), quando considera que “um dado sobre
o conteúdo de uma mensagem (escrita, falada e/ou figurativa) é sem sentido até que seja
relacionada a outros dados.”
3. Contexto histórico da educação e a construção do conceito de qualidade no ensino
A constituição da educação pública deve ser analisada em um contexto sociocultural e
as motivações históricas que interferem no atual cenário educacional. É importante ressaltar
todos esses aspectos influenciadores para compreender os sujeitos atendidos na rede pública e
os fatores que compõe esse espaço.
Todo cidadão é resguardado de direitos voltados para a sua sobrevivência, resguardados
pela Constituição Federal (CF/88) como direitos sociais. A CF/88 destaca em diversos artigos
direitos e deveres referentes à educação. Nesse mesmo documento é possível encontrar
atribuições do Estado, princípios básicos, organização da educação básica, atribuições tanto na
rede privada como na rede pública, como no Artigo 208 (BRASIL,1988).
De acordo com Alves (2006), Ponce (2010) e Freire (2005), a coletividade atendida
nesses ambientes públicos possui características culturais e, principalmente históricas próprias,
resultantes de uma verdadeira luta de classes sociais, para que assim pudessem ter acesso à
educação escolar. Essas classes referidas eram aparentemente compostas por pais trabalhadores
que precisavam do “[...] surgimento de uma instituição que cuidasse dos seus filhos enquanto
trabalhavam” (ALVES, 2006, p. 174). Ou seja, esse público em diversos momentos históricos
influenciou na construção da escola pública (PONCE, 2010), percebendo então que a escola em
todo tempo é permeada por aspectos externos e internos, pois “a educação ministrada por meio
de uma escola renovada só aparecia depois que a classe social que a reclamava já havia
conseguido afirmar em grande parte os seus interesses” (PONCE, 2010, p.168)
O direito garantido pelas leis atuais é resultado de um jogo de interesses. Lima Jr. (2005,
p. 45) assevera que “a sala de aula sempre liquidificou questões sociais, políticas, econômicas,
filosóficas, psíquicas, ideológicas etc., trazidas intencionalmente ou não pelos alunos e
professores.” Dessa forma, percebe-se que a escola representa um conjunto de
intencionalidades intra e extraescolares. Um bom exemplo disso é retratado por Ponce (2010),
ao visualizar o período industrial, quando agrupavam um número muito alto de trabalhadores
em um só ambiente visando maior produção e economia. Esse aspecto é percebido nas escolas

quando o Estado por sua vez permite a lotação de estudantes em um só espaço escolar
almejando também a redução de gastos.
De acordo com Toscano (2001), os países subdesenvolvidos enfrentam problemas,
como falta de recursos financeiros, precariedade profissional e problemas nos ambientes físicos,
fazendo com que a rede escolar não se desenvolva da maneira ideal. O espaço físico escolar é
importante para proporcionar ao educando melhores oportunidades de aprendizagem, assim
como, ao educador condições de trabalho. Para tanto se faz necessário a preparação do
ambiente, desde a sua infraestrutura até os móveis e o atendimento das pessoas. Conforme
ressalta Carpintero (2009, p. 29) “Na escola, os materiais de construção e a forma dos ambientes
fazem o som aumentar ou diminuir. Isso atrapalha ou ajuda na comunicação.” Pensar em
aspectos gerais do ambiente em que a educação é proposta é de máxima importância, afinal o
professor utiliza esses recintos de modo que, com as condições oferecidas durante a sua prática
prepare os alunos, adequando-se aos conceitos de qualidade exigidos (NOGUEIRA;
NOGUEIRA, 2009).
Diante disso é possível compreender a importância do espaço escolar acerca do processo
de ensino e aprendizagem, posto que os professores cotidianamente elaboram suas aulas já
planejando o ambiente de forma geral para ministrá-las (CARPINTERO, 2009). O ambiente
escolar é um influenciador direto na atuação do professor e na aprendizagem do aluno. O
contato diário do indivíduo com o espaço faz com que ele o transforme e o explore de acordo
com suas necessidades e interesses, trazendo-o para sua própria realidade (FREIRE, 2017).
Mediante essa influência, o meio escolar se adequa à necessidade do público, que precisa por
sua vez desses locais. Ao pensar nessas necessidades, Alves (2006) destaca que a comunidade
cria as necessidades e ao mesmo tempo os recursos, objetivando sanar um problema, surgindo
novas instituições sociais ou até mesmo instituições já existentes transformadas, para atendêlos.
Partindo dessa afirmação, Toscano (2001) destaca que o Estado possui a atribuição de
não apenas determinar o que é proposto para o sistema de educação, mas também de mostrar e
fornecer formas para tornar isso possível. Ou seja, o povo reivindica e o Estado investe de forma
que se percebe que a mudança ocorre em diversos ambientes para atender os anseios da
população. A sociedade possui poder de reivindicação, de mudanças e é capaz de criar e recriar
por meio de seus desejos e necessidades.
Diante disso, o Poder Público iniciou a implantação de novos ambientes destinados à
educação pública no município de Rio Verde / GO oriundos dessa relação de interesses. Alguns
prédios que antes possuíam apenas estruturas prediais em alvenaria receberam estruturas

modulares. Além do que foi construída uma escola toda de contêineres. Vale ressaltar que por
se tratar de ambientes que recebem pessoas, optou-se pela substituição do termo contêiner por
módulo.
De acordo com a Redação SustentArqui, “o contêiner [...] é uma caixa, feita em aço,
alumínio ou fibra, muito bem estruturada para resistir ao uso constante[...].” Esses módulos têm
sido muito utilizados em construções civis, desde moradias até estabelecimentos comerciais.
Em algumas construções são utilizados isolantes térmicos e acústicos que deixam o som mais
ou menos alto e controlam a temperatura, o que influencia de modo direto na análise da
qualidade das aulas e na segurança do módulo. O ambiente das salas modulares deve ser
analisado, partindo de um conceito de qualidade geral referente à educação ofertada nas
unidades escolares construídas em alvenaria. Porém, o empirismo possibilita à sociedade criar
uma percepção de escola pública e faz com que olhares se voltem para a ideia positiva acerca
do que a escola pode vir a ser e não a compreender o que de verdade ela é (ALVES, 2006). A
discussão em torno desse assunto é se de fato esses ambientes são de qualidade e não apenas se
pode vir a ser. Os ambientes modulares são espaços novos que demandam diversas análises e
por isso o principal aspecto a ser analisado nas salas é: a qualidade de ensino e seus diversos
fatores.
Para Taveira (2005), a sala de aula é vista como o lugar em que habita o conhecimento
técnico, tem-se contato com conteúdos e experiências diferentes que não se aprende
naturalmente em meio à sociedade. Esses ambientes determinam quesitos de qualidade no
processo de ensino e aprendizagem, e por isso, devem ser analisados sob um olhar crítico. Dessa
forma, discutir e/ou debater o termo qualidade de ensino na educação exige uma análise
estrutural, pois envolve aspectos gerais, desde as condições sociais dos envolvidos até a
condição de trabalho que é disponibilizada aos colaboradores (DOURADO; OLIVEIRA,
2009). Assim, se consegue compreender que para chegar a um denominador comum sobre o
que vem a ser qualidade educacional, deve-se analisar diversas questões de forma específica.
Todos os aspectos escolares influenciam a qualidade, os envolvidos definem como esse
conceito será constituído, desde questões sociais do público atendido, a própria formação
continuada do profissional e até mesmo a perspectiva que se tem sobre o espaço em que se está
inserido (DOURADO; OLIVEIRA, 2009). De tal modo, ao analisar os diversos aspectos que
resultam em uma qualidade de educação, cabe “compreender os custos básicos de manutenção
e desenvolvimento” (DOURADO; OLIVEIRA, 2009, p. 206). Afinal, há uma verba
direcionada à educação, garantida pelo artigo 212 da Constituição Federal (BRASIL, 1988),
Art. 69 da Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) e pela meta 10 do Plano Nacional da

Educação (BRASIL, 2014-2024), para que a qualidade garantida no Art. 206 da Constituição
Federal, em seu inciso I seja alcançada (BRASIL,1988).
Conforme delimita Libâneo (2018, p. 50),

[...] critérios de qualidade são definidos com base no modelo da racionalidade
econômica, que incide de modo direto ou indireto no planejamento das políticas
educacionais, na legislação educacional, no currículo, nas formas de organização e
gestão da escola, nos procedimentos pedagógico-didáticos.

A tomada de decisão quanto à construção dos módulos deve partir além de uma questão
econômica e logística, de público e espaço, como também da análise de critérios acerca de
qualidade de ensino. Qualidade de ensino não são apenas números. Esses realmente indicam
apenas alguns dos resultados esperados. Para Libâneo e Freitas (2018, p. 31-32), “qualidade de
ensino, é basicamente, qualidade cognitiva, e operativa das aprendizagens escolares, condição
para inserção ativa e crítica do mundo do trabalho [e] para o exercício da cidadania”. Diante
dessa assertiva, Lima (2014, p. 28) considera que:

É necessário que os sistemas educacionais se organizem no sentido de atender com
êxito as demandas identificadas. Em outras palavras é preciso montar um sistema
administratitivo e pedagógico eficaz, e isso requer mais que a adoção de medidas
paleativas. É fundamental construir um plano abrangente, de médio e longo prazo,
além de mobilizar recursos humano finaceiros e materiais.

Ou seja, analisar a qualidade das salas modulares exige visualizar questões amplas, pois
qualidade se relaciona à qualificação profissional, estrutura física, recursos financeiros,
questões psíquicas e sociais dos alunos e professores e, pricipalmente, um sistema de ensino
organizado.
4 Resultados e discussões
As professoras pesquisadas possuem idade entre 37 e 51 anos, ensino superior completo,
especialização ou mestrado. De prática com a docência apresentam mais de 11 anos de
experiência e no que tange a relação específica com salas de aula modulares, algumas delas
lecionam desde o início da implantação do projeto, em 2016. Em linhas gerais as professoras
investigadas compreendem que a qualidade de ensino está relacionada a dois aspectos
principais, sendo eles: a formação continuada dos profissionais docentes e as condições físicas
que são oferecidas aos educandos. Isso apenas reforça que a educação de qualidade envolve os
aspectos intra e extraescolares destacados por Dourado e Oliveira (2014).

Foram levantados questionamentos acerca dos ambientes nos quais a educação é
ofertada, de forma que a tabela 01 sintetiza os resultados obtidos.

Tabela 1. Em relação às condições estruturais e físicas das escolas, você considera que são:
Modelo
Excelente
Boa Regular Ruim Péssima
Alvenaria
01
08
01
Modular
02
06
01
01
Fonte: dados elaborados pelas pesquisadoras, 2019.

-

A maior parte das questionadas classificam as salas modulares e as salas de alvenaria
como boas, de modo que se percebe que as diferenças quanto às demais classificações não estão
distantes umas das outras. Ao serem questionadas sobre qual sala é mais adequada para o
processo de ensino e aprendizagem, a professora P1 (2019) destaca que são todas iguais a
diferença está nos profissionais, corroborando Dourado e Oliveira (2009), que definem a visão
do professor como um dos fatores que determinam a realização do trabalho. Ao serem
questionadas sobre qual tipo de sala consideram mais adequadas para o processo de ensino e
aprendizagem, pôde-se perceber que se destacou a preferência das profissionais pelas salas
modulares. Porém, percebemos que houve contradições quanto aos questionamentos sobre em
qual tipo de sala o poder público deveria investir recursos para construir, uma vez que de 10
questionadas, 07 optaram pela alvenaria.
Diante dos questionamentos sobre a sala modular as professoras destacaram a
durabilidade, estrutura física, estabilidade quanto a sua permanência no local e, até mesmo, a
importância de se manter com aparência padrão como os demais órgãos públicos. É pertinente
a ideia da professora P2 (2019), quando pontua acreditar que o governo deveria investir em
salas bem iluminadas, claras, e bem climatizadas, com lousas digitais e versáteis como nas salas
modulares, mesmo que fossem de alvenaria, ou seja, para essa professora o investimento deve
estar na escola em aspectos gerais e não em um tipo definido de ambiente, desde que ofereça
ao aluno melhores condições de ensino, priorizando os investimentos do poder público na
educação básica, desde a formação dos professores até a melhoria do espaço físico escolar
(DOURADO; OLIVEIRA, 2009).
Em entrevista, o secretário municipal de educação relatou que levando em consideração
a manutenção dos dois ambientes, as salas modulares possuem maior vida útil, uma vez que o
material que compõe esse ambiente é de fácil manutenção. Ao contrário das salas de alvenaria
que se deterioram com mais facilidade. Quanto à estabilidade, ele afirmou que esses módulos
são do munícipio e o objetivo é ampliar o número de vagas ofertadas. Dessa forma, não há

possibilidade de nenhuma criança ficar sem estudar, uma vez que devido à sua flexibilidade,
ela pode sair ou ser colocada em qualquer lugar, atendendo a demanda do bairro (SME, 2019).
Essa discrepância quanto aos dados colhidos foi percebida na comparação dos
questionários aplicados, uma vez que uma das escolas pesquisadas se trata de um ambiente
preparado desde o início para o recebimento das salas modulares e, por isso, os resultados
apresentaram-se positivos aos módulos. Em contrapartida, as outras duas escolas que receberam
os módulos como uma solução rápida de atendimento a demanda de vagas, demonstraram
rejeição aos novos ambientes.
Vale destacar a fala da professora P3 (2019), quando lembra que ao abordar os pais
quanto aos módulos, os mesmos consideram um depósito de crianças que não tem acesso às
salas de alvenaria construídas para o bom atendimento das crianças. Em resposta, o secretário
municipal de educação afirmou que a real intenção dos módulos está na geração de vagas, uma
vez que, ao assumir a secretaria havia um déficit de aproximadamente 2000 vagas, e com a
implantação rápida dos módulos, o público foi atendido com maior prontidão e agilidade, afinal,
o tempo de construção desses ambientes gira em torno de 04 meses (SME, 2019). Todavia, a
professora P4 (2019) destacou uma percepção diferente dos responsáveis ao considerar que na
comunidade em que ela está os pais preferem as (salas) modulares, ouvindo sempre essa
opinião.
Embora o objetivo dessa pesquisa não seja apontar aspectos quanto à infraestrutura,
foram citados com frequência, os seguintes itens destacados na tabela 02 e 03
Tabela 02 – Quanto às condições das salas em alvenaria você considera que são:
Característica Excelente Boa Regular Ruim Péssima
Climatização
02
04
02
02
Luminosidade
09
01
Acústica
03
07
Segurança
01
06
03
Fonte: dados elaborados pela pesquisa, 2019.
Tabela 03 – Quanto às condições das salas modulares você considera que são:
Característica Excelente Boa Regular Ruim Péssima
Climatização
06
02
02
Luminosidade
04
05
01
Acústica
04
04
02
Segurança
03
03
04
Fonte: dados elaborados pela pesquisa, 2019.

Podemos perceber que não existem apenas pontos negativos nos módulos. Destacaramse pontos positivos quanto à sua climatização e luminosidade, a estrutura física, a praticidade

quanto à manutenção, a didática e o aumento do número de vagas atendidas de forma rápida e
ágil. No que tange às críticas, aparentemente deixam a desejar em relação aos aspectos de
segurança e proximidade com os demais departamentos e sujeitos da escola, assim como
insegurança, estrutura física, dimensões, durabilidade e a não existência do planejamento do
espaço em que as recebem são aspectos considerados como desvantagens.
O secretário da educação abordou que há intenção de melhorias para todas as escolas,
destacando que houve a licitação para construção de estruturas que unam as salas modulares ao
restante das dependências das escolas. Quanto às salas de alvenaria há previsão de melhorias
também, como na climatização que já foi providenciada. Em se tratando do quesito segurança,
o secretário afirmou que os riscos de incêndios das salas modulares são iguais das salas de
alvenaria e, ainda, assegurou que não há com o que se preocupar, pois os ambientes foram bem
pensados e, consequentemente, vistoriados e aprovados pelo órgão responsável (SME, 2019).
É importante destacar que para os sujeitos pesquisados, a qualidade de ensino não está
presente necessariamente em um ambiente determinado, pois diante do questionamento sobre
qual o tipo de sala ideal levando em consideração a qualidade de ensino, os profissionais da
educação não diferem o aspecto de qualidade pelo determinante espaço físico, uma vez que, os
dois ambientes abordados possuíram proximidade de valores de resposta. Assim, é possível
perceber que por tratar-se de diversas possiblidades de entendimento, a qualidade é resultado
do que a sociedade compreende, podendo definir positividades ou negatividades a cerca de um
problema.

Compreende-se então a qualidade com base em uma perspectiva polissêmica, em que
a concepção de mundo, de sociedade e de educação evidencia e define os elementos
para qualificar, avaliar e precisar a natureza, as propriedades e os atributos desejáveis
de um processo educativo de qualidade social (DOURADO; OLIVEIRA 2009, p.
202).

A concepção de qualidade dos professores corroboram as do secretário de educação,
pois para ele não é possível medir qualidade apenas com o ambiente físico em que se está
inserido, mas sim com o conjunto de micro detalhes, como formação continuada do professor,
estrutura física, relação aluno, família e escola (SME, 2019). O secretário ainda destacou que
em se tratando do município de Rio Verde/GO, percebe-se por meio de medidas pedagógicas
que os níveis de ensino e aprendizagem dos alunos subiram consideravelmente, pois há um
trabalho para isso, como os espaços físicos que se adequam às necessidades dos alunos. Porém,
ainda há muito a se melhorar como, por exemplo, a formação continuada dos professores (SME,
2019).

Diante dos pressupostos até aqui apresentados, consideramos que o produto final dessa
investigação se dá a partir da indicação dos sujeitos da pesquisa de que a formação continuada
e as condições estruturais dos locais de trabalho compõem elementos primordiais do conceito
de qualidade no ensino em educação. Por fim, percebemos que existem aspectos positivos e
negativos a respeito dos ambientes modulares, os quais foram indicados pelos sujeitos da
pesquisa e compreendidos durante a análise dos dados dessa investigação. Todavia, é
importante frisar que este estudo não esgota o tema, quiçá é capaz de delinear algumas
aproximações com o objeto de estudo, o que torna necessário que mais pesquisas sejam
deflagradas para que sejam produzidas novas sínteses.
5 Considerações finais
A educação brasileira vem passando por severas transformações em seus pressupostos
políticos, legais, orçamentários, culturais, didáticos, pedagógicos e sociais, o que tem gerado
muitas inquietações em todos os envolvidos com este processo, desde os profissionais em
educação, perpassando pelas famílias e comunidade escolar, até chegar aos alunos.
A partir da problemática estabelecida buscamos junto aos sujeitos da pesquisa reunir
fatos e argumentos capazes de nos sinalizar um norte a ser seguido e, justamente por termos
alcançado esta meta arriscamos a dizer que nosso problema de pesquisa foi respondido.
Pudemos conhecer as comprenssões das professoras sobre o que é qualidade de ensino, partindo
da concepção de que este conceito se concretiza a partir da oferta de formação continuada e
espaço físico adequado para se trabalhar.
No que tange às salas modulares, foi possível perceber os aspectos que influenciam a
qualidade de ensino, percebendo que a qualidade representa um conjunto de fatores que devem
estar presentes em todos os ambientes escolares. Assim, analisá-la apenas pela vertente espaço
físico a torna vaga. A respeito do objetivo estabelecido foi possível conhecer e analisar os
aspectos que influenciam na composição da qualidade nas salas, pois existem diversos fatores
que constituem esse conceito. Entretanto, analisando especificamente a vertente do espaço
físico identificamos que elas representam um somatório de itens benéficos para o processo de
ensino e aprendizagem.
Foi possivel descortinar que o ambiente modular pode ser um ambiente de qualidade ou
não. O espaço físico, como um determinante, possui boa estrutura, apesar de tratar-se de um
espaço novo e que ainda precise de melhorias, assim como, as salas de alvenaria também
precisam. A implantação das salas modulares representa economia para os cofres do município,

democratização do acesso à educação por meio da oferta de vagas e aprimoramento do processo
de ensino e aprendizagem devido às condições do ambiente de trabalho oferecidas às
professoras e aos alunos, de modo que não se podem negar os avanços oriundos da implantação
dessas salas.
Entretanto, como discorrido no estudo, o espaço físico não determina sozinho a
qualidade, de modo que um conjunto de fatores deve ainda ser analisado, como a formação
continuada dos profissionais, a relação entre os profissionais e os alunos, os aspectos
psicológicos e sociais dos sujeitos envolvidos, dentre outros. Desssa forma, serão necessárias
outras pesquisas acerca dessa temática para que as discussões se apresentem mais conclusivas.
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Resumo:
O presente trabalho foi desenvolvido durante o Programa Residência Pedagógica
(PRP) no curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal Campus Morrinhos. O
relato aborda a prática pedagógica e trata sobre a importância dos Gêneros textuais. O
projeto foi promovido na turma do 4° ano, de uma escola municipal em parceria com a
professora regente. A metodologia utilizada para a elaboração do trabalho foi a observação
participante, baseado no que foi vivenciado nas reuniões via Google Meet e conversas pelo
WhatsApp, além da pesquisa bibliográfica a partir de autores que falam sobre os Gêneros
Textuais e da formação acadêmica. O PRP contribui para a formação dos futuros docentes,
nos permitindo ter contato direto com o ambiente escolar, propiciando a experiência com a
sala de aula mesmo sendo através do ensino remoto, nos levando a atender a necessidade
de aprendizagem de cada turma, e também conhecimentos com os diversos aspectos
escolares.
Palavras-chave: Residência Pedagógica, Gêneros Textuais, Formação.
1 Introdução

O Programa Residência Pedagógica (PRP), atua como colaborador para o processo
de formação dos discentes dos cursos de Licenciatura, ele oferece a oportunidade de mais
um experiência além do estágio que já havia sido realizado por mim. Nesse momento em
que o graduando coloca em prática todo o conhecimento a teoria relacionado a prática.

1

Esse seria o momento em que se tem o contato direto com o campo profissional, lugar que
se enfrenta desafios e se desenvolve para a futura atuação no ambiente escolar. Portanto, o
Residência é muito significativo no processo formativo, os futuros professores vivenciam
um processo de renovação, construção e busca de conhecimento, além de
adquirir aprendizagem compartilhadas no processo coletivo. Assim, Nóvoa (1995) afirma:
A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, no
quadro de autonomia contextualizada da profissão docente. Importa valorizar
paradigmas de formação que provam a preparação de professores reflexivos que
assuma a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que
participem como protagonista na implementação de políticas educativas (1995, p.27)

O Módulo 1 do Residência foi desenvolvido na Escola Municipal Dom Bosco, na
turma do 4° ano vespertino, o qual tem Franciely de Oliveira de Souza como professora. O
projeto foi desenvolvido com o consenso e aprovação da mesma. O tema escolhido para a
intervenção foram os “Gêneros Textuais” e o desenvolvimento aconteceu por meio do
ensino remoto. Buscamos trabalhar a Língua Portuguesa, o intuito foi desenvolver as ações
propostas e a partir da vivencia, refletir e observar a eficácia do trabalho proposto.
2 Metodologia

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi a observação
participante, tendo como base as reuniões e encontros remotos do Programa Residência
Pedagógica e orientações acerca da construção do Plano de Ação Pedagógica,
considerando todo conhecimento adquirido e a teoria estudada, por meio da pesquisa
bibliográfica a partir de autores que tratam sobre a importância da formação docente.

3 Resultados e Discussão

Ao planejar as ações do projeto que iriamos intervir, foram pensadas possibilidades
A e B, ou seja, desenvolvemos ações para uma intervenção presencial e remota, pois em
decorrência a pandemia pelo Coronavírus, tudo estava muito indefinido se iria voltar as
aulas presenciais ou não, pela primeira vez tivemos a experiência de trabalhar o ensino
remoto, fugindo um pouco da nossa rotina e nos inserimos em um modelo de educação
diferente, mas que influência na nossa futura atuação como professores.

2

Foram escolhidos os “Gêneros Textuais” para ser trabalhado, ele é definido como
as diferentes formas de linguagens abordadas nos textos, podem ser formais ou informais,
os gêneros escolhidos foram: Auto Biografia, Biografia, Diário e Hqs, para que os alunos
tenham domínio sobre os diferentes gêneros, escolhemos estratégias de ensino que
chamasse atenção e os estimulassem. (DIONÍSIO, 2002, p.23) define os Gêneros Textuais
como:
Realizações
linguísticas
concretas
definidas
por
propriedades
sóciocomunicativas; constituem textos empiricamente realizados cumprindo
funções em situações comunicativas; sua nomeação abrange um conjunto aberto
e praticamente ilimitado de designações concretas determinadas pelo canal,
estilo, conteúdo, composição e função.

O primeiro gênero a ser trabalhado foi a Autobiografia, usamos o Livro da Frida
Kahlo como suporte para a explicação, gravamos vídeos e contamos a história de vida dela
a sua “Autobiografia”, para a melhor compreensão formulamos uma explicação com os
componentes que são necessários para a formação do gênero, a Autobiografia é a narração
sobre a vida de uma pessoa, escrito pela própria ou em forma documental. Segundo
Lejeune (2008):
A autobiografia é uma “narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa
real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em
particular a história de sua personalidade” (LEJEUNE, 2008, p. 14)

Esperava-se a participação de uma grande parcela dos alunos, mas tivemos
conhecimentos de que alguns pais trabalhavam e não se faziam tão presentes na vida
escolar de alguns, existem aqueles que também são da zona rural não tinham acesso à
internet e as atividades eram recolhidas na escola, demos o nosso melhor, o conteúdo que era
desenvolvido em forma de vídeos, também eram enviados na forma explicativa escrita, para
ajudar nas dificuldades apresentadas e para atender a demanda das necessidades apresentadas
pelas crianças.

3

O segundo gênero foi a Biografia, usamos Anne Frank como exemplo explicativo,

durante toda sua infância Anne escrevia e falava sobre as ocorrências em sua vida, sempre
explicávamos o conteúdo através de vídeos e escrita, deixando especificadas as
características do gênero, as atividades sempre buscava questionar e revisar o mesmo,
biografia é a narração oral ou escrita de uma pessoa ou personagem, é narrada na 3°
pessoa. Segundo Carino (1999):

O ato de biografar, é “descrever a trajetória única de um ser único,
original e irrepetível; é traçar-lhe a identidade refletida em atos e
palavras; é cunhar-lhe a vida pelo testemunho e outrem; é interpretálo,
reconstruí-lo, quase revivê-lo” (CARINO, 1999, p. 154).

O Gênero Diário foi o mais esperado e imaginado, por termos escolhido uma forma
mais chamativa para trabalha-lo, o qual é o mais presente no nosso social, ou seja, meio em
que vivemos e nos relacionamos, para exemplificar o que é diário foi feita uma versão
sobre meu dia “residente Tainara”, a ideia de atividade é que as crianças escrevesse como
foi o final de semana delas e tirassem fotos para montarmos um mural de impressões
“painel de fotos”, os alunos gravaram vídeos bem legais, pode-se dizer que foi o gênero
que eles mais se dedicaram. O Diário é bem conhecido, pois desde sempre é designado
como um pedaço de papel, que escrevemos e deixamos as nossas emoções e criações e é
narrado em 1° pessoa, o diário é considerado algo íntimo e único, como aborda Bakhtin:

O diário íntimo é impregnado de uma profunda confiança no destinatário,
em sua simpatia- na sensibilidade e na boa vontade da sua compreensão
responsiva. Nesse clima de profunda confiança, o falante abre as suas
profundezas interiores. (BAKHTIN, 2003, p. 304).

Último e não menos importante os HQS é bem conhecido no repertório infantil,
principalmente as Histórias em Quadrinhos da Turma Mônica, durante a intervenção da
aula, apresentamos um HQ com o questionário sobre o mesmo, explicamos sobre o gênero
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e abordamos os variados tipos de balões utilizados para as falas, em seguida pedimos para
que as crianças fizessem a criação de uma HQ e usasse a criatividade e atenção para as
necessidades que a história precisavam atender, como o próprio nome já diz, HQS é a
definição de história em quadrinhos, nelas há quadrinhos, personagens e balões com falas
dos personagens, estudos dizem que o gênero torna o ensino mais prazeroso, pois motiva
os alunos e desperta o interesse deles, tem uma contribuição muito grande para o ato da
leitura. Segundo Mendonça, (2007, p.207):

Reconhecer e utilizar histórias em quadrinhos como ferramenta pedagógica
parece ser fundamental, numa época em que a imagem e a palavra, cada vez
mais, as associam para a produção de sentido nos diversos contextos
comunicativos.

Sempre eram feitos acompanhamento remoto, caso algum aluno precisasse de ajuda
não somente nas aulas ministramos, mas também da professora regente, ajudávamos da
forma que podíamos, a mesma sempre nos inseriu nas suas atividades diárias e nas ideias,
tivemos até acesso a prova bimestral, estávamos ali para ajudar e compartilhar experiências
e aprendizagem.

4 Considerações Finais

O Programa Residência Pedagógica (PRP) propicia aos residentes momentos únicos
e importantes na vida do licenciado, nos prepara para os domínios práticos e teóricos,
promovendo o desenvolvimento do futuro profissional para a atuação no campo
educacional, o PRP age conforme as demandas proposta pelo edital, desde a seleção até o
fechamento de um ciclo. O PRP Nos permitiu a ampla vivencia do ensino remoto, algo que
não tinhamos conhecimento.
Portanto, o Residência foi de suma importância para a nossa aprendizagem,
colocamos em prática todas as ações e teorias planejadas, aprendemos de forma coletiva e
única, o trabalho coletivo é também rico de informações e interesses. Foi
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possível ver o desenvolvimento dos alunos e interação, o ciclo foi muito necessário, pois
foi um ambiente de desenvolvimento de identidade profissional.
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Resumo:
Por meio deste trabalho apresenta-se experiências obtidas no decorrer da participação no
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) em uma Escola Pública
do Sul do Estado de Goiás. O PIBID proporciona a futuros professores a antecipação do
vínculo com as salas de aulas na rede pública, contribuindo assim com a formação inicial do
docente. A partir das observações em sala de aula evidenciou-se a dificuldade dos alunos
nas quatro operações básicas da disciplina de matemática, principalmente na multiplicação,
sendo assim surgiu a necessidade de se pensar em projetos de intervenção pedagógica que
auxiliassem a professora titular da sala de aula. Pensou-se então no desenvolvimento de um
bingo de tabuada utilizando cartões das operações, na tentativa de utilizar o jogo de forma
lúdica em que as crianças pudessem se relacionarem de forma interpessoal umas com as
outras. Objetivou-se também que os alunos aprendessem as operações com o jogo, mudando
a rotina da classe e despertando o interesse do aluno envolvido. Essa escolha deve-se ao fato
da falta de uso de jogos e curiosidades no ensino da matemática, sendo assim o mesmo se
justifica, tendo em vista que as aulas foram bem recebidas pelos alunos, com muito
entusiasmo e interação entre os pares, consolidando ainda a aprendizagem. No Jogo, com as
operações de multiplicação sorteadas, os alunos tiveram a liberdade de se expressarem por
meio de uma disputa de conhecimento. Ao final percebeu-se a valorização de um trabalho
quando leva-se algo diferente para a sala de aula, com objetivo de fazer com que os alunos
gostem e aprendam, assim, enquanto aprende, se diverte.

Palavras-chave: Pibid. Matemática. Lúdico.

UMA VISÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NO NOVO
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1Instituto

Resumo:
Este relato tem como objetivo apresentar as experiências vivenciadas no desenvolvimento do
Programa Residência Pedagógica (PRP) Subprojeto Pedagogia. Estamos vivendo um grande
marco em toda história da humanidade em detrimento da pandemia da Covid-19, que
infelizmente vem afetando gravemente o processo de aprendizagem dos alunos,
principalmente dos primeiros anos do ensino fundamental, por se tratar de uma fase
extremamente importante pois a alfabetização se trata da base de uma educação construtiva
onde é possível desenvolver a leitura, a escrita e buscamos por meio desde relato evidenciar a
nossa experiência como residentes do PRP mostrando como este novo processo de aulas não
presenciais tem se encaixado no ensino e como se faz importante o uso da afetividade no
decorrer das aulas remotas para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos do 2° ano do
ensino fundamental da Escola Municipal Blandina Vasconcelos Alamy, da cidade de BuritiAlegre.

Palavras-chave: Ensino. Alfabetização. Experiência. Afetividade.

1 Introdução
Com a chegada do novo Corona vírus em nosso país exigiu com que as aulas fossem
suspensas, com isso precisou-se rapidamente que escolas e professores se adaptassem ao
processo de aulas não presenciais.: Dentre tantos desafios já apresentados, o ensino remoto
tem sido o mais complexo na vida de alunos e professores, e o que se torna ainda mais
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desafiador o processo de alfabetização por meio de aulas remotas.
O Programa Residência Pedagógica é resulta de políticas públicas educacionais e
consiste em proporcionar a nós estudantes de licenciatura experiências formativas voltadas
para intervenção docente nas escolas, com ele temos a oportunidade de conhecer a profissão
antes da formação, tendo uma experiência única, podendo colocar em prática o que aprendo
na faculdade, enfrentando assim os desafios e dificuldades de cada aluno., além disso há ainda
a possibilidade do recebimento de bolsas, o que contribui financeiramente para a nossa
subsistência no curso. Estamos passando por dias difíceis e o ensino remoto , tem se tornado
um grande desafio, pois não temos contato pessoal com os alunos, dessa forma fica ainda
mais difícil saber as devidas dificuldades e tentar mudar isso, dessa forma estamos buscando
formas de pôr em prática o processo de afetividade para que eles se sintam aparados nesse
momento, Atuamos na Escola Municipal Blandina Vasconcelos Alamy, na cidade de BuritiAlegre, na sala do 2° ano “D” do ensino fundamental, desde o início a nossa inserção, os
profissionais da escola sempre nos acolheram de braços abertos, facilitando nosso convívio, e
nos estimulando cada dia mais a pertencer a prática docente

2 Metodologia
O mesmo busca evidenciar os processos do programa residência pedagógica,
detalhando passo a passo do subprojeto realizado decorrente ao processo de alfabetização,
buscando abordagens teóricas com os princípios de uma pesquisa qualitativa, em consonância
da abordagem de uma pesquisa fenomenológica.
Os processos realizados apresentado nesse presente estudo ocorreu por meios
tecnológicos, fazendo uso do ensino remoto, reuniões, aulas, online, além de atividades
impressas entregue pela escola aos responsáveis seguindo todo protocolo de segurança em
decorrência da Covid-19.

3 Resultados e Discussão
Estamos tendo a oportunidade de atuar como residentes pedagógicos na Escola
Municipal Blandina Vasconcelos Alamy, na cidade de Buriti-Alegre, na sala do 2° ano “D”
do ensino fundamental tendo como professora regente Andreia Carvalho Mendes Mendonça,
atualmente a sala conta com 13 alunos regularmente matriculados. Dentre o período de três
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meses sendo do dia 25/01/2021 a 23/03/2021, realizamos projetos com os alunos, e temos nos
encontrado de forma remota uma vez por semana e as vezes duas vezes por semana, as aulas
online são feitas pelo Google Meet, e atividades apresentadas em grupo da sala de WhatsApp,
desde o início estou sempre procurando formas de facilitar esse ensino a distância.
A alfabetização é um processo muito importante e significativo para a vida
educacional. Segundo Ferreiro (1996, p.24) “O desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem
dúvida, em um ambiente social. Mas as práticas sociais assim como as informações sociais,
não são recebidas passivamente pelas crianças.”, de certa forma o ensino remoto priva a
criança de ter seu acesso em um ambiente social, pois agora a relação professor- aluno está
sendo sustentada por telas de celulares ou computadores.
Segundo Galvão (1999: p. 61): “As emoções,
assim como os sentimentos e os desejos, são manifestações da vida afetiva.
Na linguagem comum costuma-se substituir emoção por afetividade,
tratando os termos como sinônimos. Todavia não o são. A afetividade é um
conceito mais abrangente no qual se inserem várias manifestações.”

Portanto acreditamos que a afetividade é extremamente importante no processo de
alfabetização. A afetividade é um estado psicológico que conecta vários tipos sentimentais
que manifestarão os sentimentos mais profundos e complexos de um ser humano, é a mistura
de todos os sentimentos como: amor, motivação, ciúme, raiva e outros, e aprender a cuidar
adequadamente de todos nas emoções e que vai proporcionar ao sujeito uma vida emocional
plena e equilibrada., sendo assim seja em casa, na escola, em todo lugar, a criança está se
constituindo como ser humano, por intermédio de suas experiências com o outro, no processo
ensino-aprendizagem o professor tem um dever importante no processo da afetividade com o
aluno, deve sempre estar presente ser claro e realista levando o aluno a perceber as vantagens
de realizar atividades propostas no dia a dia, é extremamente importante que o aluno sinta
vontade de aprender.
Dessa forma o professor é o grande aliado para despertar essa vontade, se faz
considerável ter essa conexão desde as series iniciais, pois a afetividade é uma grande aliada
da aprendizagem, crianças aprendem através de estímulos e incentivos e cabe ao professor
saber conduzir.
Sob esse viés, contribuindo para que o indivíduo alcance a sua autorrealização e
crescimento se faz necessário desenvolver uma educação mais aberta que estimule a
criatividade, a intuição, e a imaginação, aprender a pensar, sendo o professor o principal
instrumento para que isso se torne possível além de que a características do professor que
envolve afetivamente seus alunos.
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O bom professor é o que consegue, enquanto fala trazer o aluno até a
intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e
não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque
acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas,
suas dúvidas, suas incertezas. (FREIRE, 1996, p. 96).

Desta forma fica evidente que quando o professor usa a afetividade tudo se torna mais
fácil em relação a aprendizagem e a vontade de aprender, tendo em vista esse posicionamento,
as aulas remotas transmite grandes desafios, porém acreditamos que com o uso diário da
afetividade facilitaria, pois assim o professor pode estimular o aluno a não desistir e sempre
estar presente nas aulas. Outro fator problemático é a falta de afetividade dentro da casa de
cada aluno, sabemos que em meio a tantas, sempre a uma família desestruturada, ou até
mesmo crianças que não apoio dos pais ou responsáveis para realizar as atividades e até
mesmo estimular o processo de alfabetização
Contudo, o desenvolvimento psicológico reflete na demonstração da afetividade e o
meio no qual a criança está envolvida também é fator importante para este desenvolvimento.
Por fim os autores Borba e Spazziani (2005, p. 02) explanam que “a afetividade é fator
fundamental na constituição do sujeito”, todavia as aulas remotas é uma das possibilidades
no momento para a continuidade da escolarização usando recursos tecnológicos, cabe então
usar a afetividade para ter um resultado benéfico nesse momento tão difícil, o professor deve
primordialmente aprender enfrentar o estado emotivo da criança que com toda certeza nesse
momento pandêmico que estamos vivendo está bem abalado, de forma que estimule o seu
crescimento intelectual, cognitivo e pessoal com o auxílio dos responsáveis em casa, fazendo
assim com que o aluno dê o retorno de atividades propostas influenciando positivamente no
seu aprendizado.
Desde o início dos projetos buscamos cada dia mais aprimorar as formas de ensinar,
começamos então com videoaulas para facilitar o entendimento dos alunos, vídeo esses que
estão expostos no YouTube e enviado para o grupo da sala, além das aulas online, logo
atividades impressas que são entregues para os pais em uma data marcada pela escola, e por
último um formulário online exposto no Google Forms, sempre buscando então a melhor
forma para ter um retorno dessas atividades e poder saber onde está a dificuldade de cada
aluno do outro lado da tela, as aulas no Google Meet são muito importantes pois através da
mesma consigo ter um contato visual com os alunos.
Atualmente não são todos os alunos que conseguem entrar na aula online pelo Google
Meet, alguns tem dificuldades de conexão, outros não tem aparelhos tecnológicos, outros os
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responsáveis trabalham no horário da aula, enfim é notável a dificuldade de muitos alunos,
todavia, a escola busca meios de fazer com que as atividades cheguem até esses alunos, mas
infelizmente não conseguimos um retorno de atividade de todos. Devemos usar a tecnologia
ao nosso favor e tentar chegar ao máximo perto de cada criança usando todas as ferramentas
que somos capazes de construir conhecimentos, ferramentas essas que eram desconhecidas até
chegarmos a esse momento pandêmico.
O objetivo principal de todo o trabalho foi desenvolver atividades relacionado a leitura
e escrita, atividade essas que possam influenciar no processo de alfabetização dos alunos,
usando a afetividade, tentando sempre suprir as necessidade de um por um levando o
desenvolvimento significativo para cada criança, pois a afetividade e o diálogo são
importantes aliados da prática docente atuando como ferramentas de aproximação e conquista
na relação professor e aluno, assim a prática de alfabetizar fica mais prazerosa e motivadora,
quando se explora a oralidade das crianças, no sentido de transmitir a eles segurança e assim
aprender significativamente. Por fim, o desenvolvimento de diversas atividades foi
desafiadoras, porém é gratificante ver alunos tentando aprender e buscar o ensino mesmo que
por aulas remotas.

4 Considerações Finais
Encerrando esse módulo, fomos capazes de perceber que muitos alunos tem
dificuldades relacionada leitura e escrita, muitos alunos tem dificuldades em usar as
ferramentas e meios tecnológicos, a falta de alfabetização científica é nítida nesse novo
contexto que estamos vivendo, porém, a escola busca meios de dar suporte a essa situação
atual, acredito que essa situação veio para mostrar o quanto a alfabetização cientifica é
importante e o quanto as escolas estão carentes da mesma. Com tudo o apoio da comunidade
de pais ou responsáveis , é de suma importância e resultará em um trabalho diferenciado e
com forte possibilidade de positivos resultados, essa etapa do projeto foi de grande relevância
para nossa experiência como residentes, e buscaremos sempre uma prática repleta de
incentivos aos alunos, regada de muito zelo, cuidado e interação para que assim o aprendizado
tenha mais significado para o aluno, ainda, pois um profissional da educação deve ser amável,
trabalhar com apreço, dedicação e querer bem aos alunos, por fim o projeto residência
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pedagógica proporciona emoções de forma que não é possível duvidar da escolha de cursar
licenciatura.
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Resumo:
O atual período pandêmico tem exigido diversas mudanças no âmbito educacional,
principalmente no que se refere a avaliação do ensino-aprendizagem. Considerando a
importância de reconhecer a compreensão dos alunos, embora exista uma
heterogeneidade em relação a assimilação do conhecimento, é fundamental que a
avaliação ocorra de forma atrativa e inclusiva. O objetivo deste trabalho é compartilhar
uma metodologia de avaliação alternativa que foi aplicada por acadêmicos do Programa
Residência Pedagógica na escola campo durante as aulas remotas no Ensino Médio.
Foram ministradas duas aulas de Biologia na 1ª série sobre os conteúdos de Lipídios e
Carboidratos. A avaliação foi dividida em dois momentos da aula. No primeiro momento,
durante a explicação do conteúdo, os estudantes eram questionados sobre o tema, sempre
relacionando-o com o cotidiano. Eles responderam tanto pelo microfone quanto pelo chat,
por meio da plataforma Google Meet. No segundo momento, utilizou-se a plataforma
Kahoot, um site no qual é possível criar quizes interativos de múltipla escolha, permitindo
a entrada de usuários de forma gratuita através de um navegador. Desta forma, por meio
da apresentação do teste, cada aluno acessou as questões no seu smartphone ou laptop,
sendo possível visualizar um código de acesso compartilhado na sala virtual. Cada
pergunta referente ao tema abordado, teve a duração de 30 segundos e imediatamente
mostrava a pontuação e a posição de cada aluno por acertos, estimulando a
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competitividade. As questões eram claras e objetivas, e então fundamentais para a
compreensão do conteúdo. Diante do exposto, é possível concluir que os questionamentos
e o quiz interativo Kahoot foram alternativas aplicáveis ao ensino remoto, pois, foi
perceptível que os alunos participantes tiveram um bom rendimento, o que aponta que
metodologias como essa podem favorecer a aprendizagem. Portanto, os resultados
obtidos demonstram a necessidade de utilizar diferentes ferramentas metodológicas que
tornem as aulas significativas e potencializem a aprendizagem nesse contexto do ensino
virtual.

Palavras-chave: Aula virtual. Kahoot. Residência Pedagógica.
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RESUMO
O presente artigo é um estudo bibliográfico que pretende analisar numa perspectiva histórica
as relações estabelecidas entre a diversidade étnico-racial brasileira e o processo de inclusão
escolar do povo negro. Partindo do pressuposto das políticas públicas com ações afirmativas já
existirem dentro do ambiente escolar, problematiza-se a luta dos povos negros pelo direito a
igualdade e a permanência de práticas preconceituosas em toda a estrutura social. Ademais,
tornou-se importante destacar a negação do racismo e o papel da escola na desconstrução do
preconceito racial, sendo, a instituição inicial de socialização e construção da identidade do
sujeito, o campo do intelecto, o espaço que oferece, entre outros, informações e saberes capazes
de transformar ou conservar a cultura do preconceito.
Palavras-chave: Preconceito racial. Escola. Contradição.

1 INTRODUÇÃO
A proposta do trabalho é fazer uma reflexão antropológica dos processos de inclusão do
negro/preto na sociedade, investigando o papel da escola na desconstrução do preconceito e
discriminação racial.
A escola é um reflexo da sociedade e a discriminação racial está presente nas estruturas
sociais, na cultura dominante, nos discursos e práticas de vários países ocidentais. Desta forma,
a escola, sendo uma instituição de saber/poder, que na modernidade propõe uma educação
inclusiva, democrática e igualitária, tem como função social, combater o racismo através de
informações e argumentos que permitam a construção de conceitos e a reflexão fundamentada
para o combate à discriminação racial que leva ao preconceito.
A escola tem um papel muito importante na formação de indivíduos buscando educação
mais justa e igualitária. Vivemos em uma sociedade multicultural e diversa. Essa diversidade
foi cultuada durante toda a história com indiferenças, julgamentos e preconceitos. O maior

reflexo disso é o racismo perpetuado durante todo esse tempo sobre os negros, iniciado na época
da escravidão até os tempos atuais da nossa sociedade.
Esse preconceito é estrutural e transcendeu ou perpetuou o ambiente escolar, tornando
as instituições de educação um ambiente social que naturaliza as relações de poder que conserva
de forma não velada o preconceito racial, necessitando de estudos e reflexões que possibilitem
novas práticas para a construção de uma educação para a transformação.

2 METODOLOGIA
Como procedimento metodológico optou-se por uma pesquisa bibliográfica, com
análise historiográfica e epistemológica, utilizando literatura clássica que apresentem
manifestos e discursos que preservam as práticas escolares. Para isso, utiliza-se uma pesquisa
descritiva com uma abordagem qualitativa.
O método adotado é o histórico filosófico que entre diferentes tipos de pesquisas, propõe
o estudo bibliográfico de forma arqueológica da formação da subjetividade pelas instituições.
A pesquisa bibliográfica sobre o objeto, busca subsídios que fundamentem ou
expliquem o processo de segregação e reprodução das práticas excludentes dentro da instituição
escola das pessoas afro-brasileiras.
A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao pesquisador
uma visão mais ampla dos fenômenos historicamente construídos para compreender e lidar com
as questões do presente.

3 DISCUSSÕES E RESULTADOS
3.1 Segregação e inclusão: a contradição dos discursos e práticas
Um rápido e superficial retrospecto sobre a história do negro mostra a influência dos
discursos e práticas reproduzidas na sociedade. As contradições é uma forma de negação que
impossibilita a reflexão sobre as práticas, dificultando a mudança necessária para a
transformação de culturas violentas e excludentes.
Na atualidade existem muitos discursos sobre igualdade e inclusão. Mas de acordo com
Artur Ramos existem uma conspiração do silêncio em torno das práticas de discriminação
racial no Brasil. Isso é uma questão cultural que só é possível compreender fazendo um estudo
histórico para desvendar preconceitos.

2

Ao investigar as influências que o Negro africano exerceu no Novo Mundo, RAMOS,
(1946, p.36) esclarece que é necessário considerar os tipos de negros, não pelas suas
características biológicas mas como representantes de culturas que foram transportadas de suas
áreas naturais para outros povos e outras culturas, e obrigados a negar suas origens.
Se no “Mundo Antigo” eles tinham suas próprias características individuais de acordo
com suas várias tribos e grupos; seus próprios traços, suas linguagens, costumes, cultura e
comportamento. Tudo isso, no Renascimento, os navegantes europeus, brancos, sequestraram
com o tráfico e escravidão desses povos. A escravidão é um dos fatores que condicionaram a
diluição das culturas negras, unificando-as num só denominador comum.
Aqui no Brasil não se sabe ao certo quando chegaram, pois não há nada que comprove
diretamente com plena certeza a sua chegada. Há resquícios de um documento de transporte de
escravos em 1532, tanto índios como negros. Na época substituíram muito a escravidão
indígena pela dos negros. No dia 7 de 11 de 1831, declararam a soltura aos escravos de fora do
Brasil, mesmo assim perdurou por muitos anos a escravidão de forma ilegal, dia 13 /05 de 1888
quando colocaram o fim da escravidão.
Mesmo após o fim da escravidão, aos olhos do povo branco, os negros continuavam a
servir apenas como empregados. O discurso de liberdade proporcionou o convívio em
sociedade, compartilhando do “mesmo ambiente", mas com papeis e funções muito bem
definidos. Os que possuíam maior valor aquisitivo (geralmente os donos de fazenda), e a classe
trabalhadora (que geralmente eram empregados desses fazendeiros), que era toda negra.
Após a abolição da escravatura a população negra teve que ir atrás da sua própria
emancipação. Houve uma crescente mão de obra de pessoas brancas assim, diminuindo a
oportunidade dos negros de fazer parte da nova sociedade, sem trabalho eles continuavam a ter
uma vida miserável sem possibilidades de melhora. Porém, uma parte da população negra já
se empunha desde então. Criavam grupos de resistência e luta, se refugiando para preservar um
pouco de sua cultura.
Com a Reforma de Couto Ferraz, inicia o processo de escolarização dos negros,
garantindo que os negros libertos poderiam ter acesso desde que tivessem dinheiro para custear.
Essa proposta ofereceu aos Senhores a possibilidade de negociar essa educação, pagavam pelos
estudos em troca da gratidão e servidão e também de uma forma mais oculta através de Sinhás
e padres ensinavam de forma informal nas fazendas e alguns senhores pensando em ganhar
com a possibilidade de que negros alfabetizados seriam de melhor uso para trabalho.
No Período do Império, existiam leis que proibiam o acesso da população negra a
Educação. Eles justificavam que os negros não saberiam se portar e viver em sociedade. Mas
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isso nada mais era do que o medo da população ser bem sucedida intelectualmente e
economicamente. Baseado nesses discursos e no poder dominante, por um bom tempo,
prevaleceu o “branqueamento” dos ambientes escolares.
O Estado Republicano com o desenvolvimento da indústria, oferece fazendo que
aumente o ensino profissionalizante, necessitando que os negros adentrassem a escola para se
fazer mão de obra, e adentrasse ao Ensino Popular que os ensinavam o primário. Com tempo
se espalhando aos poucos pelo resto dos estados, dando acesso a educação para população negra
mesmo sendo para uma pequena parte dela, já que o preconceito racial ainda era muito forte.
Os poucos que conseguiam essa escolarização formaram movimentos de resistência, assim
dando lugar aos primeiros protestos em busca que suas reivindicações fossem ouvidas,
evoluindo fazendo com que sua luta tivesse repercussão.
A escolarização era uma forma de não serem vistos apenas como pobres escravos, mas
como parte da sociedade de uma forma igualitária e em busca de direitos iguais e acesso à
educação e a valorização da população negra. Assim, esses movimentos se expandem para todo
país abrindo escolas para alfabetização de pessoas negras organizadas por esses movimentos,
um deles foi pela Frente Negra que dava acesso à educação a população negra de forma gratuita.
Assim, as manifestações de conscientização, de protesto, união e integração social
estavam permeadas de discursos em prol da valorização do negro- respeito, prestígio
e honorabilidade - e da ascensão social através da educação (ARAÚJO; SILVA, 2005,
p.73).

Essas mudanças na criação de escolas profissionalizantes e dos movimentos negros
ajudaram demais pela busca de uma sociedade mais igualitária. Mas o preconceito racial dentro
da escola nada mais é do que o reflexo da sociedade e o que ela replica nas relações, trabalho e
afins. Depois do aumento do ensino público houve um aumento da população mais pobre a
acesso a escolarização, consequentemente, a população negra ao acesso à escola. Porém, isso
não exclui a diferenciação de brancos e negros no ambiente escolar. E com o tempo houve
muitas evoluções educacionais, e ainda sim, no século XIX e XX, a classe negra ainda não tinha
acesso à escola de forma livre, já que as classes dominantes não permitiam.
3.2 A Educação para todos: o negro na escola
Houve movimentos em 1986, que queria uma nova LDB e se deparam na mesma época
com os movimentos de cunho racial, e que adentraram também a luta da reforma. Acerca da
desigualdade entre a população negra e branca em todos os sentidos, revelando mais uma vez
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a crítica situação dos negros perante a sociedade. Após grandes lutas do movimento negro não
apenas na educação, mas também relação a sociedade como um todo houve algumas mudanças.
Leis e diretrizes propunham a população negra dentro da educação e na sociedade, mas sem a
luta popular constante, essas leis ficaram apenas no papel, não só lutaram como fazem com que
elas sejam executadas. Sabe que a luta perdura até hoje, mas foi e é de grande valia para que
esse preconceito não se torne ainda mais velado.
Na (re)leitura das reformas educacionais dos séculos XIX e XX deduz-se população
negra teve presença sistematicamente negada na escola: a universalização ao processo
e a gratuidade escolar legitimaram uma "aparente" democratização, porém, na
realidade, negaram condições objetivas e materiais que tá sem os negros recémegressos do cativeiro e seus descendentes um projeto Educacional, seja este universal
ou específico (ARAÚJO; SILVA, 2005, p.71).

A partir da década de 90, os indicadores econômicos e sociais brasileiros passaram a
mostrar o grau e o tamanho da desigualdade brasileira naquilo que se refere ao quesito cor. O
racismo incansavelmente denunciado pelo movimento social negro consubstanciou-se a partir
da década de 90 em números incontestáveis. Quando todos são pobres, incidem sobre a criança
negra desempenhos escolares inferiores. Sobre a mulher negra, sua renda é inferior em relação
às mulheres brancas na mesma profissão. O homem negro recebe menos que o homem branco
devido as diferenças na escolaridade.
Pode-se dizer que hoje a escola voltou a ser um lugar de conhecimento, logo após o
estado perceber a educação podia trazer benefícios econômicos. Ressaltando também, que a
educação foi um método usado de forma para alienar e reproduzir conceitos que bem convinha
para o estado. Mesmo com o passar dos anos e algumas transformações, vários termos escolares
ainda permanecem intactos sem grandes mudanças com tempo, tais como o preconceito. Só que
agora, sendo de uma forma muitas vezes velada, tratando com indiferença quem não se encaixa
no padrão imposto pela sociedade, assim a população negra sendo uma delas. Esse preconceito
ainda está muito enraizado, desde as épocas antigas perdurando até hoje, se tem uma
necessidade cada vez mais de trabalhar a democracia escolar mostrando a importância do
processo de inclusão e de formação social. Já que o preconceito está impregnado até hoje, por
isso a necessidade de se trabalhar a diversidade étnico- cultural do racismo na educação.
Assim, construindo melhores valores desconstruindo a cultura do racismo. Hoje se vê
mais informações sobre a questão racial na escola e na sociedade e sobre a importância da
cultura negra na história do nosso país. Mas está longe de ser o ideal. Infelizmente, não se
aboliu racismo do ambiente escolar, e ainda é importante o assunto ser debate para entender-se
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uma forma de mudar culturalmente esse pensamento preconceituoso, junto a todos os outros
problemas que a educação enfrenta nos dias de hoje.
O Brasil é o um país com uma grande população negra. Há pouco tempo não se tinha
no nosso país leis que consideravam o racismo um crime. Pouco se fala dentro das escolas sobre
os negros, isso se dá por uma forma de discriminação, mas também porque pouco se sabe da
real história do negro na educação. Não se tem muitos estudos e pesquisas sobre tal assunto,
de como foi a trajetória até de fato conseguirem terem acesso à educação dentro das instituições
escolares. E de como foi o processo de desigualdade preconceito racial dentro dessas
instituições. Existiu uma necessidade muito grande desses estudos.
No ensino superior é possível perceber quais os cursos possuem mais negros e quais os
cursos destinados aos brancos. São muitas as barreiras que impossibilitam a inclusão do povo
negro no ensino superior, entre elas: o processo seletivo, o valor do curso e a evasão forçada
pela necessidade de trabalho para a sobrevivência.
Apesar dá importância e diversidade dos trabalhos sobre o racismo e educação, ainda
faltam muitos aspectos a serem desvendados, diante da complexidade das relações
sociais brasileiras e da forma pela qual o racismo se expressa na escola (DIAS, 2005,
p. 50).

Diante disso o que se tem feito para uma forma de tentar erradicar esse tipo de situação
problema de cunho racial? Além do trabalho de se mostrar a importância do multiculturalismo
e da diversidade, das Leis e diretrizes é no campo da construção e desconstrução de saberes que
pode acontecer a reflexão para a mudança.
3.3 Papel da escola na desconstrução do preconceito e discriminação racial.
A desigualdade e a discriminação racial continuam sendo um fenômeno presente na
estrutura social brasileira. O racismo atua como um dispositivo que legitima o genocídio
colonizador, dividindo e hierarquizando a população. São construídos preconceitos sobre o
povo negro através de discursos e práticas incorporadas na cultura dominante de um país.
Embora o fortalecimento da identidade da raça negra com seus movimentos organizados
tenha contribuído para o enfrentamento da discriminação racial, os dados e eventos
apresentados pela imprensa e pelos documentos oficiais, mostram a necessidade urgente de
ações afirmativas contra o preconceito e a discriminação racial no Brasil.
De acordo com o Minidicionário de Língua Portuguesa, o preconceito é um “conceito
ou opinião formados antes de ter os conhecimentos necessários sobre um determinado assunto”
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(FERREIRA, 1977). Sendo assim, é algo gerado pela falta de conhecimento sobre um assunto,
tornando função da instituição responsável pelo processo educacional do indivíduo, o
oferecimento de uma educação efetivamente antirracista.
Sendo o preconceito no Brasil, estrutural e sistêmico, se faz necessário compreender o
papel da instituição escola na luta contra o racismo e a favor da construção de uma sociedade
mais justa e igualitária. A escola não é a única responsável pela desconstrução do preconceito,
mas como instituição democrática, que oferece educação e conhecimentos para todos, valida e
atende as oportunidades de mudanças para banir a discriminação (THEODORO, 2008).
A educação tem como papel a transformação e a luta contra a conservação do
preconceito sistêmico e cultural. Tem como objetivo não apenas os ensinamentos teóricos
científicos, mas também, valores para formação de bons cidadãos.
Nosso país sendo um país miscigenado, deve usar toda essa pluralidade cultural para
trabalhar a desconstrução do preconceito. Todas as crianças devem aprender a sua real
importância, agregando nesse processo educacional a valorização da cultura da população
negra, e a erradicação no preconceito racial.
As escolas brasileiras possuem marcas da história geradas por aspectos econômicos,
sociais e culturais, não é imune na preservação de uma educação dualista de uma organização
sistêmica que é maior que a escola. Para Munanga e Gomes (2005, p.50):
Considerando a escola como parte da organização social, o preconceito e a
discriminação também se mostram presentes na comunidade escolar, “envolvendo um
universo composto de relações raciais e pessoais entre estudantes, professores, direção
e funcionários” podendo ser fortalecida pelos ideários repassados pelos livros
didáticos ou por políticas educacionais despreocupadas com a formação humana,
influenciando diretamente na forma como o conhecimento é transmitido, bem como
na trajetória dos estudantes.

A discriminação racial dentro das escolas é uma atividade que deve ser desvelada,
problematizada para ser combatida como elemento que facilita e oportuniza a proposição de
novos olhares, fazeres e transformações.
E a escola tem esse papel, não somente ela, porém de grande importância para formação
de uma sociedade mais empática com o próximo, assim desfazendo preconceito que foi criado
e perpetuado durante a história sobre os afrodescendentes.
O ambiente da sala de aula com sua diversidade propicia que todos tenham o mesmo
direito, acrescenta, valida e torna oportuno a determinação e acompanhamento de cada um ao
longo da história. Nesse espaço diverso é possível trabalhar a representatividade como sujeito
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do meio, construindo na prática social, saberes e bons valores para a igualdade e o respeito as
diferenças.
De acordo com Munanga e Gomes (2005), a escola deve centrar-se uma educação
antirracista, multicultural e pluriversal, ou seja, que não seja universal, focada em uma única
visão de mundo eurocêntrico, uma vez que acomoda a pluralidade das visões de mundo,
valorizando a diversidade que nos faz humanos. Uma educação que contemple todas as
ancestralidades brasileiras: indígenas, africanas, asiáticas e europeias.
A escola consiste em um espaço que atenda a todos, satisfazendo e fortalecendo cada
momento de interatividade junto ao que propicia e torna exequível o combate ao racismo.
Conforme destaca Santos, (2005), o papel da escola quanto ao preconceito, discriminação
racial, ou seja, uma educação antirracista vai muito além do que simplesmente combater as
manifestações materiais do racismo cotidiano, como ofensas e xingamentos. Apesar de
positivas, as medidas que promovem a melhoria do clima escolar e a dissolução de conflitos
com base em discriminação étnico-racial não bastam para a construção de uma educação
efetivamente que discute e dialoga sobre o racismo. É preciso que haja a garantia da
pluriversalidade, um corpo docente que etnicamente destaca por meio das competências
curriculares a cultura do povo africano, indígena, dentre outros como fator primordial para o
reconhecimento do mesmo em nosso país.
A escola não pode se omitir do papel de educar para a igualdade, trabalhando uma
educação dialógica e reflexiva, não pactuando com o discurso da neutralidade. É preciso
denunciar, desde cedo, práticas preconceituosas e trabalhar a história do povo negro de forma
antropológica. O conhecimento é uma das formas de combater o preconceito e a escola pode,
desde muito cedo, trabalhar efetivamente contra o preconceito.
No ambiente escolar a criança aprofunda sua vivência coletiva e desenvolve o processo
de formação da identidade social. Cabe aos docentes, utilizarem-se pedagogicamente das
circunstâncias que ocorrem no cotidiano para desfazer toda essa construção perversa e
silenciosa, que é o racismo. Para isso, deve-se adotar as mais diferentes formas de valorização
da pessoa humana, povos e nações, respeitando as diferenças e compreendendo que todas as
pessoas são iguais entre si e possuidoras dos mesmos direitos.
São inúmeras as barreiras encontradas na escola para trabalhar o preconceito racial.
Segundo Munanga e Gomes (2005, p.15) alguns professores brasileiros não tiveram em sua
formação o preparo para trabalhar a diversidade e os problemas que envolve o preconceito. Esse
fator dificulta o processo de desconstrução, reconhecendo que não é possível oferecer o que se
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desconhece. Portanto, é urgente a formação continuada para todos os profissionais da educação
escolar.
É necessário um trabalho nos encontros pedagógicos para o exercício da reflexão sobre
a construção das identidades de forma divertida e alegre, não dando enfoque, somente ao
processo da escravidão e do sofrimento. Segundo (CAVALLEIRO, 2005, p.12) a escola deve
estar atenta ao processo de construção das identidades para que as práticas do cotidiano escolar
não levem o indivíduo negro a:
[...] auto rejeição, desenvolvimento de baixa autoestima com ausência de
reconhecimento de capacidade pessoal; rejeição ao seu outro igual racialmente;
timidez, pouca ou nenhuma participação em sala de aula; ausência de reconhecimento
positivo de seu pertencimento racial; dificuldades no processo de aprendizagem;
recusa em ir à escola e, consequentemente, evasão escolar. Para o aluno branco, ao
contrário acarretam: a cristalização de um sentimento irreal de superioridade,
proporcionando a criação de um círculo vicioso que reforça a discriminação racial no
cotidiano escolar, bem como em outros espaços da esfera pública (CAVALLEIRO,
2005, p.12).

Esse é um dos motivos que a escola tem como função desenvolver um trabalho de auto
estima e reconhecimento dentro do espaço social. Sendo a escola o princípio da socialização
fora do espaço familiar e a responsável pelas interações e apropriações dos saberes do mundo,
é fundamental compreendermos o papel dessa instituição não somente na desconstrução do
preconceito racial, mas na contribuição de uma sociedade igualitária.
Ações importantíssimas estão sendo implantadas para auxiliar as escolas. Em forma
de políticas de ações afirmativas, como a conquista da Lei 10.639 / 2003, que altera a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), instituindo o ensino da história da
África e Cultura Afro-brasileira nos currículos de todas as escolas do país, nos vários graus e
modalidades de ensino e o dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.
Foi incluído no calendário escolar nacional em 2003 e, em 2011, instituído oficialmente pela
lei federal 12.519. A regulamentação não transformou a data em feriado nacional e fica a critério
de cada estado e cidade optar por ser feriado ou não.
Essas ações proporcionam uma releitura da história dos povos africanos com o intuito
de reforçar as características culturais e físicas das pessoas negras, fazendo com que o negro
olhe para si mesmo com orgulho e reconhecimento e que as demais etnias reconheçam os
indivíduos negros como seres humanos. Embora não seja suficiente, abrem caminhos para o
debate e reflexão no espaço educacional social escolar.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O racismo no Brasil está na estrutura social é a escola como instituição da sociedade
não é imune aos processos do sistema social. Embora a escola/educação possui um papel
transformador e central na sociedade, auxiliando na construção de um ensino que combata o
racismo e a discriminação, é necessário compreender as múltiplas abordagens e perspectivas,
que conservam em seu caráter sistêmico o racismo do nosso cotidiano.
Ao fim desse estudo, acredita-se que o trabalho de desconstrução do preconceito só será
possível através do conhecimento da história e do combate as práticas violentas que passam
despercebidas no espaço escolar. É preciso estar atento aos discursos que se espalham pela
sociedade através de meios culturais e escolares, que por vezes só implementam questões da
legalidade, que por si só, pode não dar conta. É perceptível que houve avanços por parte do
Governo motivados pelas lutas sociais do povo negro, mas o trabalho de desconstrução de
antigas práticas é constante e deve envolver toda a sociedade, cabendo a escola o papel de
iniciar esse processo desde as primeiras experiências sociais do indivíduo, seja ele negro,
branco ou pardo.
Para modificar visões preconceituosas, se faz urgente uma reflexão crítica e
problematizadora em torno da questão étnico-racial com os segmentos da escola tomando
consciência da realidade para iniciar um processo de formação e transformação social.
Reconhecer a conservação do preconceito pelo negacionismo é o primeiro passo para a
transformação dessa realidade.
Educar para a diversidade, é combater as desigualdades, frente a história de nosso país
com a cultura de seu povo, assim, é um compromisso com a equidade que necessita de um
trabalho que estimule o desvelamento das práticas preconceituosas e a elaboração de
conhecimentos sobre a cultura africana e a troca interculturais que formam o povo brasileiro.
Desconstruir o preconceito na escola é possível quando se propõe saberes históricos que
eliminam o juízo pré-concebido na cultura discriminatória formada antecipadamente, sem
fundamento crítico e conhecimento real de um povo que construiu e constrói a sociedade
brasileira.
É urgente trabalhar o reconhecimento do povo afro-brasileiro e ensinar as crianças a
amar e respeitar o próximo, independentemente de sua cor. O ensino que pode acontecer em
toda a sociedade, mas que de forma consciente, pode iniciar no ambiente escolar, pela
instituição responsável pela apresentação dos saberes construídos às crianças e jovens de uma
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sociedade. Como afirmou Nelson Mandela (1918-2013) o líder mundial de luta contra o
preconceito,
Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda
por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a
odiar, podem ser ensinadas a amar (MANDELA – citado em: SILVA, 2015, p. 08).

É a instituição escola que possui o campo do intelecto, o espaço que oferece, entre
outros, informações e saberes capazes de transformar ou conservar a cultura do preconceito.
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Resumo:
Em nosso projeto foi trabalhado a concepção dos alunos sobre os plásticos, seu uso e
descarte, em uma tentativa de desafiá-los à perceber a necessidade de buscar mudanças, que
poderiam ser alcançadas por meio de uma leitura crítica da realidade. O presente projeto tem
como objetivo, sensibilizar os estudantes acerca da relação dos estudos sobre o plástico e o
ambiente, com ênfase nas relações Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), no intuito de
contribuir para mudanças de posturas, percepções e atitudes dos alunos envolvidos no
projeto. O trabalho em questão foi desenvolvido por três bolsistas, e um voluntário, de um
subprojeto do Pibid de Química, no Campus Anápolis um colégio campo do Pibid. No
projeto optamos por utilizar a metodologia de trabalho dos três momentos pedagógicos, de
Delizoicov e Angotti, que consiste na problematização inicial, organização do conhecimento
e aplicação do conhecimento, para isso o projeto foi organizado com um cronograma de
11encontros. A realização do projeto, tendo como base o assunto plástico, numa perspectiva
CTSA, possibilitou ao aluno uma compreensão de questões do seu cotidiano. Ao observar
as discussões das quais participaram e interagiram, comprovaram seu conhecimento prévio
sobre o assunto “Plástico e ambiente”.
Palavras-chave: Plástico. Ambiente. Educação CTSA.
1 Introdução
As discussões referentes ao movimento CTS se popularizaram no final dos anos 1960
e início dos anos 1970, na Europa e na América Latina, a partir de questionamentos sobre a
Ciência e a Tecnologia, colocando em dúvida o modelo linear que pregava o
desenvolvimento do bem-estar da sociedade. Nesse período os estudos CTS, impulsionados
pelos movimentos antinucleares, pela oposição social às guerras, pelas crises ambientais,
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pelos protestos estudantis e pelas críticas acadêmicas aos desenvolvimentos científicos e
tecnológicos, destacavam-se como um campo acadêmico (MIRANDA, 2012). Dessa forma,
C&T passaram a ser objeto de debate político. Nesse contexto, emerge o denominado
movimento CTS. Um dos objetivos centrais desse movimento consiste em colocar a tomada
de decisões em relação à C&T num outro plano. A alternativa não consiste em “mais C&T”,
mas “num tipo diferente de C&T”, concebidas com alguma participação da sociedade.
(AULER E BAZZO, 2001, p.1).
Para dar uma maior ênfase na educação cientifica e evitar um tratamento
particularmente insuficiente das questões ambientais, quando se incorporam as relações CTS
é utilizado o termo CTSA. A incorporação da letra “A” ao contexto CTS, leva em conta
essas discussões, e por subsequente os diversos problemas socioambientais que vivenciamos
e lidamos hoje em dia, tornando uma preocupação cada vez mais presente em toda a
sociedade, a partir disso passou se a utilizar a sigla CTSA (Ciência Tecnologia, Sociedade e
Ambiente) (VILCHES, PÉREZ, PRAIA, 2011).
A educação CTSA tem como principal objetivo promover um pensamento crítico e
consciente sobre os aspectos que vêm ocorrendo pelo mundo, com uma abordagem no ensino
de Química, visa preparar os alunos para o exercício da cidadania e caracterizam-se por uma
abordagem dos conteúdos científicos no seu contexto social (COSTA, SANTOS 2015).
Torna-se relevante trabalhar com questões pertinentes no ensino de Química, envolvendo
então a Educação CTSA, já que traz a possibilidade de apresentar aos alunos o conhecimento
cientifico, para que dessa forma possam então tomar decisões prudentes diante de temas que
envolvam a ciência e a tecnologia na sociedade.
Assim, a formação de cidadãos que tem um papel relevante em sociedade é muito
importante, pois permite ao discente relacionar os conteúdos de química com o seu cotidiano.
Na maioria das vezes, o que vemos nas aulas de química, são conteúdos descontextualizados,
tornando o mesmo incompreensível para os alunos e que os leve apenas a decorar definições,
leis, teorias entre outros, evidenciando uma dificuldade dos alunos em aprender química, há
então uma grande preocupação com relação ao ensino de química na construção da
cidadania. É importante entender que as aulas vão além da transmissão e acúmulo de
conteúdos, precisamos trabalhar o processo de ensino-aprendizagem, e o senso crítico dos
alunos na sociedade em que eles estão inseridos. Santos e Schnetzler (2003), nos ensina que
O objetivo básico do ensino de Química para formar o cidadão compreende a
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abordagem de informações químicas fundamentais que permitam ao aluno
participar ativamente na sociedade, tomando decisões com consciência de suas
conseqüências. Isso implica que o conhecimento químico aparece não como um
fim em si mesmo, mas com objetivo maior de desenvolver as habilidades básicas
que caracterizam o cidadão: participação e julgamento.” (SCHNETZLER;
SANTOS, 1996, p. 29)

É importante a inserção da educação CTSA no ensino de química. Uma das
alternativas utilizadas por muitos professores e pesquisadores, para trabalhar com o
conhecimento químico é o uso de temas sociais. A abordagem de temáticas sociais no ensino
de Química, além de proporcionar o desenvolvimento dos conteúdos de forma
contextualizada e favorecer o processo de ensino e aprendizagem, contribui para a formação
do caráter cidadão dos alunos (RODRIGUES, CORREIA 2016).
Nesse contexto, o trabalho apresenta resultado de um projeto realizado em um
colégio campo do Pibid, em que foi utilizado o tema “plásticos e o ambiente”, já que é uma
temática atual, com discussões ambientais importantes, e, por possuir vasta utilização em
nosso cotidiano com grande potencial para uma educação problematizadora e para a tomada
de decisão. Gouveia (2009) afirma que a formação do educando enquanto cidadão capaz de
mudar a realidade do seu entorno, só é possível a partir de sua proximidade com os
problemas ambientais.
A escolha do tema “plásticos e o ambiente”, decorreu da frequente utilização desse
tipo de material e as agressões que o ambiente que vivemos vem sofrendo de diversas formas,
uma delas é o acúmulo de materiais plásticos que demoram muito a se decompor. Trabalhar
a concepção dos alunos sobre os plásticos, seu uso e descarte, é uma forma de desafia-los a
perceber as condições que se encontravam e a necessidade de buscar mudanças, que
poderiam ser alcançadas por meio de uma leitura crítica da realidade (SILVA, et al. 2018).
Mediante os pressupostos teórico-metodológicos da Educação CTSA, os conceitos
científicos de polímeros, os problemas ambientais com o descarte inadequado dos plásticos,
e a partir de nossas inquietações e discussões fundamentadas acima, nosso questionamento
(problema de pesquisa) consiste na seguinte pergunta: É possível proporcionar mudanças de
concepções, percepções e posturas a partir das discussões sobre o tema plásticos e relações
CTSA?
Diante desse exposto, o presente projeto teve como objetivo sensibilizar os
estudantes acerca da relação dos estudos sobre o plástico e o ambiente, com ênfase nas
relações Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), no intuito de contribuir para mudanças de
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posturas, percepções e atitudes dos alunos envolvidos no projeto.

2 Metodologia
O trabalho em questão foi desenvolvido por três bolsistas, e um voluntário, de um
subprojeto do Pibid de Química, no Campus Anápolis da Universidade Estadual, de
Anápolis (UEG), em um colégio campo do Pibid, situado na própria cidade de AnápolisGoiás. No projeto optamos por utilizar a metodologia dos três momentos pedagógicos, de
Delizoicov e Angotti, que consiste na problematização inicial, organização do conhecimento
e aplicação do conhecimento, para isso o projeto foi organizado com um cronograma de
11encontros.
Começamos pela problematização inicial, que ocorre como uma mão de duas vias:
uma mão seria o aluno, que já tem uma noção do assunto a ser tratado, fruto da sua
aprendizagem anterior, e a outra mão questões a serem debatidas, onde fazemos que o aluno
perceba que ainda necessita de conhecimentos, que não dominam ainda. Nesse momento, o
ponta pé, nós tivemos o papel de questionar, instigando os alunos, a partir de questões e
situações totalmente reais do cotidiano dos estudantes, para assim despertar neles o interesse
pelo assunto desconhecido por eles (MUENCHEN,2010). Para isso, utilizamos de
questionários (que geraram debates e conflitos interiores nos estudantes), vídeos, tudo em
forma de uma roda de conversa, fazendo com que eles entrassem em contato com coisas
desafiadoras do seu próprio dia a dia.
No segundo momento, a organização do conhecimento, vinculamos a
problematização feita anteriormente com o conhecimento científico que deveria ser ensinado
aos alunos. Para isso desenvolvemos definições, relações e também conceitos, a fim de que
os estudantes percebam a relação da ciência com o mundo a sua volta, de forma que o
conhecimento científico é usado para entender a problematização inicial (MUENCHEN,
2010). Nessa etapa utilizamos textos, vídeos, apresentações em PowerPoint, questionários,
dinâmicas e também experimentos, trabalhando a temática de polímeros e plásticos,
correlacionando-os o tempo todo com o ambiente. Sempre tirando todas as dúvidas ao final
de cada encontro.
Enfim, chegamos ao último momento, a aplicação do conhecimento, em que os
alunos se apropriam dos conhecimentos explanados nos momentos anteriores, para que aqui,
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o professor desenvolva várias atividades para ver qual foi a capacidade adquirida
(MUENCHEN, 2010). Nesse trabalho em questão, foi desenvolvido um projeto de
reutilização de plástico, em que os alunos foram mobilizados para reunirem os materiais que
fossem necessários, e em grupos confeccionassem brinquedos. Esse momento, o ápice do
projeto, foi organizado previamente e houve toda uma orientação para os alunos. Então,
esses brinquedos foram sorteados, após serem expostos para toda a escola, entre os alunos
da sala que tinham filhos, irmãos mais novos ou netos, em um dia em que toda a escola
estava desenvolvendo uma “feira cultural”.
Em nossa metodologia da pesquisa, a construção de dados foi feita por meio de
gravações de áudio, fotos, atividades em sala, anotações no caderno de bordo e entrevistas.
As gravações de áudio e fotografias eram coletadas todos os encontros, para que pudesse ser
observada a postura dos alunos diante de cada atividade realizada; já as anotações no caderno
de bordo eram feitas para ter algo concreto, em que fosse registrado informações
importantes. A entrevista foi feita no último momento, durante a culminância, e foi muito
importante para que avaliássemos o projeto, e até mesmo como tinha sido nossa desenvoltura
durante o trabalho. Esse momento de avaliação foi muito importante, pois duas integrantes
do grupo já tinham desenvolvido um projeto semelhante ao desse trabalho, e dessa vez
procuraram aprimorar e melhorar o cronograma, atividades e projeto, para que obtivessem
novos resultados mais satisfatórios.

3 Resultados e Discussão
Por meio da dinâmica de três momentos pedagógicos, nosso projeto organizou 11
encontros, que, na visão de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), são: problematização
inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento.
Na problematização inicial, utilizamos perguntas problemáticas e vídeos, que
abordam diversos temas, como o plástico e seu impacto ambiental, a reciclagem, o
reaproveitamento e a sustentabilidade do plástico. Portanto, foi possível trabalhar com o
desenvolvimento de discussões e questionamentos, e, deste modo, percebemos que em
muitos dos encontros, os alunos demonstraram opiniões e conhecimentos prévios acerca do
assunto, o que comprova que com a sensibilização, eles puderam refletir e criticar os temas
tão pertinentes ao seu cotidiano, demonstrando certo senso crítico-reflexivo.
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Na organização do conhecimento, usamos determinados recursos como apresentação
em PowerPoint, textos, experimentos investigativos, dinâmicas diferenciadas, e na grande
maioria, vídeos, portanto, empregamos instrumentos para trabalhar com os conceitos que
foram apresentados nos questionamentos e opiniões da problematização inicial. Portanto, a
utilização desses recursos pode revelar alguns conhecimentos de química, de forma a haver
um diálogo entre professores e alunos, numa perspectiva CTSA (Ciência, Tecnologia,
Sociedade e Ambiente), Por serem semelhantes ao cotidiano dos alunos, isso dá às pessoas
uma certa compreensão, pois elas não se desviaram da realidade.
No sexto encontro, orientamos os alunos a respeito da confecção de brinquedos, a
partir da reutilização de embalagens plásticas. Houve a divisão da turma em equipes e
entregamos uma folha, que continha o(s) brinquedo(s) que cada um iria produzir, bem como,
os materiais a serem utilizados. Cada equipe, ficou responsável pela confecção de dois
brinquedos, o que nós pibidianos indicamos e o outro que eles mesmo escolheram. Já no
nono encontro, realizamos a fabricação desses brinquedos, proporcionando um momento de
reflexão sobre reutilização.
Além da confeccção de brinquedos, a partir dos plásticos, houve a realização de
uma culminância geral, juntamente com um projeto da escola, em que foi expostos os
brinquedos. E ao final do evento, as alunas mães levaram os brinquedos para os seus filhos.
Levando para fora do contexto escolar, o que os alunos estudaram no decorrer das aulas.
Realizando então a aplicação do conhecimento.
No décimo encontro, realizamos uma entrevista semiestruturada, que constava de
cinco perguntas referentes ao projeto trabalhado, conforme o quadro:
Quadro 01. Questões utilizadas na entrevista.

1) Participar desse projeto/atividades contribuiu para mudar sua posição e/ou teus
conhecimentos? Em relação as quais aspectos?
2) O que foi mais importante para você ao final desse projeto?
3) Ao participar das discussões realizadas durante o projeto, comente o uso dos
plásticos atualmente, de que forma o projeto mudou o seu entendimento sobre esse
assunto.
4) Comente sobre quais relações você consegue perceber entre plásticos, ciências,
tecnologias, sociedade e ambiente.
5) O que foi o projeto para você em uma palavra?
Fonte: Os autores, 2021.
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Pelas respostas transcritas da entrevista, percebemos que, os alunos tiveram alguns
aprendizados. Além disso relatam ter desenvolvido conhecimentos pelo que foi abordado, e
afirmam somente coisas boas a respeito do projeto.
Nossa análise do projeto e a contribuição para os alunos, foi por meio das respostas
obtidas na entrevista. A entrevista foi feita com apenas 06 alunos, por ter sido realizada no
final do semestre, após as provas finais. Desconsideramos algumas respostas devido ao
distanciamento daquilo que se foi perguntado.

Quadro 02. Questão 1 da entrevista semiestruturada

1. Participar desse projeto/atividades contribuiu para mudar sua posição e/ou
teus conhecimentos? Em relação as quais aspectos?
ALUNO A: “Sim, tudo, consciência, até porque eu era muito deslechada, agora dei
uma mudadinha, faço até a separação em caixinhas”.
ALUNO B: “Foi bom participar do projeto, com conhecimento de vocês novos
professores, que faz parte da vida da gente”.
ALUNO C: “Sim, porque o plástico antes, ele ia pros rios florestas e poluía. Agora
com a reciclagem dele, melhorou bastante”.
ALUNO D: “Melhorou mais o conhecimento, e deu mais aspecto que eu não sabia
completo, como tipo principalmente como cuidar do reciclamento”.
ALUNO E: “Ajudou, muita coisa que eu não sabia eu aprendi, tipo o que é reciclado
o que não é, o local certo de colocar papel, vidro”.
ALUNO F: “Eu não sabia era das cores das lixeiras, e as classificações dos
plásticos”.
Fonte: Os autores, 2021

As respostas, mostram que houve um aprendizado, quando relataram pautas citadas
em sala de aula, como classificação dos plásticos, reciclagem, e separação do lixo. A resposta
do Aluno A confirma a mudança que ouve em sua realidade, quando ele fala “agora dei uma
mudadinha, faço até a separação em caixinhas”, relatando que começou a fazer a separação
do lixo em sua casa. Concluindo que o conhecimento foi passado para eles, mesmo que tenha
sido rasamente.
Quadro 03. Questão 2 da entrevista semiestruturada

2.O que foi mais importante para você ao final desse projeto?
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ALUNO H: “Conhecimento, coisas que a gente nem ia saber, quando você vai no dia
a dia você vai lembrando o que você viu em sala”.
ALUNO I: “A gente aprendeu muito conhecimento com o pessoal do PIBID, e com a
professora”.
ALUNO J: “Sobre a reciclagem, antes não sabia nada”.
ALUNO K: “Os mais conhecimento que vocês trouxeram, e a gente poder usar ele no
dia a dia, não é nem que nós não sabia era porque não tinha interesse”.
ALUNO L: “A reciclagem, muita coisa que a gente não sabia, ficou sabendo através
de vocês”.
ALUNO M: “O mais importante pra mim é a reciclagem de várias coisas, e serem
utilizados de forma melhor para a sustentabilidade”.
Fonte: Os autores, 2021.

Na questão 2, percebemos que, o que os alunos mais relataram, mesmo de forma
simplificada, foi a respeito da reciclagem. Dessa forma, observamos que a maioria respondeu
de forma muito parecida, pontuando a importância do conhecimento e da informação, dando
ênfase na transmissão do conhecimento.
O Aluno M, em sua resposta, deixa a ser interpretado que o mais importante com o
fim do projeto, é que utilizemos e separemos os materiais de forma adequada, para que
ocorra então a reciclagem. Novamente os alunos pontuando conceitos, que foram
apresentados em sala de aula.
Podemos observar, que houve um interesse dos alunos pelo tema, gerado após o
início das discussões e atividades realizadas no projeto.
Quadro 04: Questão 3 da entrevista semiestruturada

3.Ao participar das discussões realizadas durante o projeto, comente o uso dos
plásticos atualmente, de que forma o projeto mudou o seu entendimento sobre esse
assunto.
ALUNO N: “A gente não vive sem, mas eu faço de tudo para poder reciclar, ate a
sacolinha do mercado eu reutilizo”
ALUNO O: “Ficou conhecendo mais ainda, passamos a utilizar da forma correta”
ALUNO P: “Utilizar os plásticos com mais, tipo para não jogar ele fora, reciclar ele”
ALUNO Q: “Evitar mais o uso das sacolinhas, e onde vai descartar elas, também as
garrafas petes para que tenha um encaminhamento da reciclagem completo”
ALUNO R: “Uma forma mais ampla de pensar, ao invés de jogar um lixo na rua”.
ALUNO S: “Lá no meu serviço, eu colocava os resíduos, lixo, em locais que não era
o seu devido lugar, e agora que eu fui saber e passei a separar”.
Fonte: Os autores, 2021.

A respeito dessa questão, todas as respostas obtidas foram narrativas das mudanças
que ocorreram no dia a dia dos estudantes, até mesmo na dos bolsistas, por meio dos estudos
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teóricos desenvolvido ao decorrer desse projeto. O senso crítico do aluno foi despertado,
quando ele começa a refletir sobre os assuntos pontuados, mudando o seu comportamento e
modo de pensar a respeito daquele tema, até mesmo levar para a sociedade, como no caso
da resposta do Aluno S, que está contando que mudou o seu hábito em seu serviço.
Quadro 05: Questão 4 da entrevista semiestruturada

4.Comente sobre quais relações você consegue perceber entre plásticos, ciências,
tecnologias, sociedade e ambiente.
ALUNO T: “Um encaixa dentro do outro, porque vem a tecnologia nada para só vem
avançando, a ciência que colabora para o avanço, e nós que estamos acabando com
com o ambiente”.
ALUNO U: “ciência é uma coisa, plástico é outra, sociologia é outra, então tem que
separar as coisas né, no dia a dia, para não prejudicar o meio ambiente”.
ALUNO V: “Que a tecnologia ajudou a reciclar o plástico, antes jogava ele fora e
agora ele volta para o início de novo”.
ALUNO W: “A ciência e tecnologia é a transformação do plástico”.
ALUNO X: “Tudo está interligado, fazendo um conjunto”.
ALUNO Y: “Deu branco”.
Fonte: Os autores, 2021.

Desconsiderando as respostas dos Alunos U e Y, que distância do que era esperado,
todos os entrevistados, mesmo de forma simplista, mostraram ter compreendido, relatando
que plásticos, ciências, tecnologias, sociedade e ambiente, tem sim uma relação e que fazem
parte de um ciclo que estão todos interligados.
Quadro 06: Questão 5 da entrevista semiestruturada

5.O que foi o projeto para você em uma palavra?
ALUNO Z: “Maravilhoso”.
ALUNO A: “Ótimo”.
ALUNO B: “Bom”.
ALUNO C: “Ótimo”.
ALUNO D: “Legal”.
ALUNO E: “Legal”.
Fonte: Os autores, 2021.

Com as respostas, percebemos que houve compreensão por grande parte dos alunos
sobre a importância de questionar e refletir sobre o uso adequado do plástico, bem como, os
impactos que são gerados pelo mal uso, percebe-se que o aluno despertou seu senso críticoreflexivo em relação a estes materiais. Com isso, confirma que a Educação CTSA no ensino
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pode possibilitar uma aprendizagem, em que há interação e interesse pelo assunto, quando o
tema tem uma relação com o cotidiano dos alunos.

4 Considerações Finais
É válido relatar que houve uma ótima recepção, pelos responsáveis da escola;
durante todo o desenvolvimento do projeto tivemos nosso horário bem definido
semanalmente, o que ajudou a realização de todo o nosso cronograma planejado; e também,
foi observado que os estudantes demonstraram interesse, participando sempre, fazendo
perguntas e contando relatos.
A realização do projeto, “Plástico e ambiente”, como base o assunto polímero, numa
perspectiva CTSA, possibilitou ao aluno uma compreensão de questões do seu cotidiano.
Concluímos que, com esta perspectiva os estudantes puderam obter o senso crítico-reflexivo,
o que pode ser observado nas discussões das quais participaram e interagiram, que
comprovaram seu conhecimento prévio sobre o assunto “Plástico e ambiente”.
Os três momentos pedagógicos, são muito importantes para ser trabalhado, pois há
um aprendizado diferente em cada uma de suas etapas. Desta forma, a utilização desta
metodologia do trabalho proporcionou maior interatividade e participação dos alunos em
todo o projeto, favorecendo o senso crítico-reflexivo dos mesmos e também nos auxiliou na
elaboração das atividades, questões de aprofundamentos, experimentação investigativa e
discussões. Assim percebemos que quando tem relação com o cotidiano, tem um
acolhimento melhor pelos alunos, isso devido ser trabalhado nessa pesquisa conteúdos que
vão além da química, que possibilita o desenvolvimento de outras habilidades importantes
para a formação de cidadãos conectados e participantes da sociedade.
Este projeto nos proporcionou uma experiência nova, uma grande contribuição para
a nossa formação acadêmica, pois podemos perceber que o ensino de química pode ser
realizado de diferentes formas. Nossas práticas docentes não precisam, necessariamente,
utilizar todas às vezes, quadro e giz, ou seja, o ensino convencional. Deste modo, com a
educação CTSA podemos desenvolver, projetos para a mudança de visões e atitudes dos
alunos diante aos problemas enfrentados no cotidiano.
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Resumo:
Em março de 2020 nos deparamos a uma pandemia em decorrência do Covid-19, causada
pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Com isso, o distanciamento físico e o isolamento social
logo foram declarados como as maiores medidas de prevenção e meio de desacelerar os
crescentes casos de contaminações e óbitos diante da situação de emergência da saúde
pública (SAMPAIO, 2020). Diante disto, entrou em vigência a Medida Provisória nº
934/2020 que prevê a dispensa da obrigatoriedade do cumprimento mínimo de dias letivos
no ano de 2020, nas educações Básica e Superior, flexionando o currículo básico educacional
tornando assim o ensino remoto uma realidade em todo país. Diante dessa situação, o
presente trabalho propõe expor e analisar a experiência de docentes no ensino fundamental,
que atualmente dispõe do ensino remoto, na Escola Municipal Professora Mary do Carmo,
no município de Morrinhos - GO. Para isto foi proposto um estudo exploratório e descritivo,
do tipo relato de experiência, com abordagem quantitativa, utilizando como instrumento de
coleta de dados um questionário destinado aos alunos contendo treze questões fechadas, para
analisar a atual e real situação e como está sendo a experiência de docentes e discentes. Ao
analisar os dados, foi observado que quase 82% dos alunos dividem um único celular com
mais uma ou duas pessoas para atividades escolares; 78% possui somente o celular como
meio eletrônico para as aulas remotas; e 55% dos responsáveis pelos alunos não acham
necessário enviar mais vídeos explicativos por dia. Com estes dados em mãos ainda será
desenvolvido no decorrer do Projeto PIBID meios que possam ajudar o aluno, procurando
meios diferentes na preparação prática para que o ensino remoto não se torne maçante e que
o aluno consiga se interessar pela aula. Analisando os dados obtidos pela pesquisa
constatamos que a maioria das pessoas que acompanham as crianças na realização das
atividades possuem educação formal, porém não é o bastante para o processo de educação
dos pequenos, visto que muitas vezes eles perdem a paciência e acabam por fazer as

atividades para a criança. A partir disso, vimos que a educação neste momento está bastante
crítica, sem os estudantes realizando suas atividades fica difícil o professor fazer o
diagnóstico para saber como anda o aprendizado. Por isso devem ser propostos meios que
ajudem nesse momento, e maneiras de o aluno aprender de fato o que está sendo proposto,
para que isso não afete negativamente seu futuro aprendizado escolar.
Palavras-chave: Ensino Remoto. Rede Pública Municipal. PIBID. Pandemia.
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Resumo:
Este trabalho teve como foco trazer aos alunos da 1ª série do Ensino Médio uma forma
lúdica, interativa e divertida da retomada do conteúdo de Funções, além de proporcionar
aos pibidianos uma participação ativa na sua futura profissão. Inicialmente, após realizar o
acompanhamento das aulas remotas de Matemática, os pibidianos pesquisaram alternativas
de práticas pedagógicas encontradas nas Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC) e, a partir disso, desenvolveram um quiz virtual com o objetivo de
proporcionar aos discentes entretenimento ao relembrar os conhecimentos já adquiridos,
além de aprimorar seu raciocínio lógico, e verificar se os mesmos possuem dificuldades no
conteúdo. O quiz foi projetado no site da WordWall1 em modo de competição, que exigia
dos alunos a prática de cálculo mental e conhecimentos sobre funções para que
resolvessem as questões propostas. Em um determinado tempo, o estudante que tivesse
melhor pontuação ganharia um brinde. Na execução da atividade, ao relatar sobre a
dinâmica, suas regras e a premiação, houve um crescimento na participação e interação dos
alunos, comparado às aulas observadas no período anterior da aplicação. Com isso, os
alunos, na euforia de ganhar a competição, responderam o quiz e ficaram relembrando as
questões e suas possíveis respostas, enquanto aguardavam o resultado de quem levaria o
brinde. Neste dia, houve a participação de 43 alunos, com a média de 100 estudantes
presentes nas aulas anteriores. Após todos os alunos terminarem, foi anunciado o vencedor
1

WordWall é um site de jogo (https://wordwall.net/), onde é possível a criação/edição de jogos pedagógicos.

e as pontuações de cada participante. Com o término da aula e a conclusão da execução da
atividade, foi realizada uma análise de dados, que constatou que houve maior participação
dos alunos com a dinâmica do quiz e que a maioria dos estudantes ainda tinha dúvidas,
questionamentos ou dificuldades no tema de funções. Por fim, os pibidianos gostaram
bastante da experiência de estar a frente de uma atividade pedagógica aplicada em sala de
aula, principalmente durante esse período de ensino remoto emergencial.
Palavras-chave: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid),
Tecnologia Digital de Informação e Comunicação, Quiz Virtual, Funções.
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Resumo:
Este projeto tem como objetivo apresentar algumas possibilidades de uso das Tecnologias
Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) no ensino de frações para os alunos do
Ensino Médio, além de proporcionar a oportunidade de o estagiário da graduação em
matemática, participar ativamente de planejamento, elaboração e desenvolvimento de aulas
e atividades de forma remota. Inicialmente, após efetuado a observação das aulas de
matemática no ensino remoto, foram realizados estudos no intuito de entender este tipo de
ensino. Após, buscando melhorias para o ensino-aprendizagem da matemática, optou-se pela
utilização de aplicativos, softwares, como um recurso didático. Para tanto, foram
selecionados alguns aplicativos – jogos e quizzes – com intuito de instigar o raciocínio
lógico. Os jogos e quizzes virtuais utilizados visavam desenvolver a capacidade de leitura e
interpretação de problemas matemáticos. Ainda foram aplicadas algumas listas de
exercícios. O intuito era proporcionar uma melhor compreensão dos conceitos e
procedimentos utilizados na resolução do conteúdo. Também elaborou-se videoaulas. Estas,
foram enviadas por meio de whatsapp para os alunos; buscou-se trabalhar nas mesmas os
conceitos de frações e suas propriedades. Assim, inicialmente foi aplicado um teste
diagnóstico, o qual evidenciou que os alunos não recordavam os conceitos de frações. A
partir dessa informação, revisou-se os conceitos e suas propriedades, depois foi aplicado um
quiz virtual adaptado no site da Wordwall1, para testar sua aprendizagem e seu raciocínio
lógico perante ao conteúdo aplicado. Em seguida, foram abordados a soma e subtração; após
as explicações, foi desenvolvido um jogo do Pac-Man adaptado. A intenção era avaliar o
entendimento dos alunos e notar suas dificuldades por meio dos resultados obtido. Percebeuse que ainda persistia a dificuldade, assim foi revisado novamente o conteúdo, foi atribuída
uma lista de atividades para que pudessem resolver questões envolvendo a temática, além
de disponibilizar as videoaulas com as correções dos jogos. Após uma análise preliminar,
pode-se perceber que os métodos utilizados indicaram uma melhor compreensão dos
conceitos de frações, além de dar indícios de que os alunos estão construindo as habilidades
necessárias para a aprendizagem de frações. Destaca-se que este é um trabalho em
andamento e, no momento, ainda estar-se-á em fase de aplicação. Assim, espera-se ter mais
informações para ser apresentadas durante o evento.
1

WordWall é um site de jogo (https://wordwall.net/), onde é possível a criação/edição de jogos pedagógicos.
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Resumo:
O ensino de ciências, muitas vezes é desenvolvido de forma descontextualizada e sem
despertar a curiosidade dos estudantes quanto ao assunto em estudo. A experimentação é
uma ferramenta para o ensino de ciências, cujo objetivo deve ser a aprendizagem
significativa, ou seja, deve ser desenvolvida no sentido de ancorar novas informações aos
subsunçores que os alunos dispõem1. A cromatografia é uma técnica de separação físicoquímica de misturas utilizada com intuito de isolar/desmembrar compostos de uma matriz
e que pode ser aplicada no ensino de química para o Ensino Médio ajudando na elucidação
de conceitos como a polaridade de compostos orgânicos e as interações intermoleculares
estabelecidas entre os compostos envolvidos na separação (extrato, fase estacionária e
eluentes)2. Este trabalho teve por objetivo principal o desenvolvimento de um experimento
de baixo custo que possa ser aplicado em escolas que não possuam laboratórios. O
desenvolvimento do experimento foi realizado utilizando-se materiais que podem ser
facilmente encontrados em farmácias e supermercados. O extrato utilizado foi obtido
macerando-se uma folha grande de couve com 10 mL de etanol (70%) e um pouco de
cloreto de sódio (NaCl) comercial. A coluna foi construída a partir de seringas de 20 mL
ligadas uma à outra com auxílio de fita adesiva e cola quente. A fase estacionária foi
constituída de açúcar refinado e empacotada com removedor de gorduras, onde a separação
dos componentes do extrado de couve foi realizada utilizando-se como eluentes o
removedor de gorduras, removedor de esmaltes (acetona) e etanol (70%). Foi possível
observar boa separação dos compostos coloridos em três fases líquidas diferentes: uma fase
verde, contendo clorofila; uma fase verde com menor intensidade, mistura de clorofila,
carotenóides e uma fase amarela, contendo xantofilas. Mais estudos serão realizados para
que o experimento seja devidamente aplicado em aulas de química buscando melhorar o

processo de ensino-aprendizagem dos conceitos já listados.
1 TAHA, M. S. et al. Experimentação como Ferramenta Pedagógica para o Ensino de
Ciências. Experiências em Ensino de Ciências. Vol. 11, nº 30. 2016.
2 FREITAS, J. C. R. et al. Extração e separação cromatográfica de pigmentos de
pimentão vermelho: experimento didático com utilização de materiais alternetivos. R.
B. E. C. T. Vol.05, nº 1. 2012.
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Resumo:
Pela primeira vez na história, alunos no mundo todo se veem saindo das salas de aulas
tradicionais para entrarem em salas de aulas virtuais. Professores à deriva, sem saber como
proceder inicialmente e sem amparo tiveram que aprender na prática como trabalhar com
seus alunos estando tão distantes, mas ao mesmo tempo com auxílio da internet podendo
estar tão perto. Se em uma sala de aula com 40 alunos já era dificil conseguir chamar a
atenção de todos em relação ao conteúdo, imagine em casa, onde tanto alunos como
professores, tem que lidar com vários fatores externos que podem atrapalhar na hora dos
estudos, tais como barulhos, conversas, televisão. Com isso foi necessária uma
reorganização tanto do docente quanto dos alunos da escola-campo Filhinho Portilho, na
cidade de Rio Verde, para uma situação nova em face a manutenção do ensino. Nessa
perspectiva, os estagiários necessitaram da aplicação de diferentes metodologias de ensino
e práticas pedagógicas diferenciadas, onde buscava-se desde o planejamento até se ter
sistematização das aulas, estratégias dinâmicas que garantissem que o ensino dos conteúdos
estivesse sendo realizados de forma mais efetiva. Com isso optou-se pela utilização das aulas
remotas, onde o educador pode utilizar as Tecnologias Digitais (TDIC) e usá-las para sair
do ensino tradicional e desta forma tentar chamar atenção de mais alunos na participação das
aulas síncronas. Para os alunos do 6º “B”, por qual estive dando as 10 horas aulas juntamente
com a professora orientadora, foi utilizado após a explicação do conteúdo sobre “Eras
Geológicas”, o site Wordwall, cujo trás vários quiz prontos gratuitos, um jogo com objetivo
de avaliar como estava o aprendizado dos alunos acerca dos assuntos tratados anteriormente

e além disto também auxiliar na aprendizagem destes e se torna algo chamativo para os
mesmos. A dinâmica foi realizada da seguinte forma, o link para o quiz foi enviado durante
a aula pelo meet e se deu um tempo para os alunos tentarem responder sozinhos as questões,
na aula posterior foi realizado a correção em massa, onde vários alunos se dispunham para
leitura das questões e em conjunto escolhiam a alternativa que consideravam ser a certa,
quando se tinha erro era explicado novamente as dúvidas que haviam ficado. Com isso,
percebe-se a necessidade onde os professore utilizem de diversas práticas para manter os
alunos interessados às aulas e não percam o interesse pela escola, o quiz mostrou-se uma
forma divertida e efetiva.

Palavras-chave: Pandemia. Aulas remotas. Metodologias de ensino.
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Resumo: O presente trabalho visa mostrar que a inclusão não é só para pessoas que tem
alguma dificuldade motora ou algum tipo de déficit, mas ela também está embutida no
nosso cotidiano quando notamos que nossos alunos dominam os celulares, mas não o
computador e suas nuances reflexivas e importantes para o mundo estudantil, profissional e
secular. Observando os alunos que frequentavam a Biblioteca Integradora no ano de 2019
(o estado de Mato Grosso uniu a biblioteca ao laboratório de informática, passando estes
a se denominarem “Biblioteca Integradora”) da EE Dom José Selva, notou-se que os
estudantes desta escola dominavam o uso das teclas do celular, mas tinham dificuldades
em escrever textos e trabalhos digitando pelo teclado do computador. Com esse
diagnóstico foi proposto um plano de intervenção que ajudasse esses alunos a lidar com a
formatação de textos no ambiente digital, no pacote Office do Windows e no Linux. Os
computadores deste local possuiam um programa chamado Klavaro 2.0, que consitia em
possibilitat a digitação com exercícios práticos. Os alunos do nono ano iam no contraturno
e a auxiliar da biblioteca ligava os computadores e eles iam fazendo as tarefas e só
passavam para a próxima se conseguissem fazer a atividade por completo. Cerca de 15
alunos participaram e melhoraram na digitação, pois conseguiram terminar todos os
exercícios de digitação proposto pelo programa. Digitaram um texto e o formataram
conforme foi lhes ensinado. E assim a ideia se tornou eficaz quando foi obtido êxito junto
aos alunos que participaram da atividade proposta.
Palavras–chave: Inclusão. Digital. Formatação.

1 Introdução
Com a problemática diagnosticada, que os alunos tinham dificuldades em digitar
trabalhos escolares e tendo condições de abrir na biblioteca um curso de digitação e
formatação, assim foi feito. Foi disponibilizado dias e horários na biblioteca, pessoas e
computadores para que os alunos do nono ano pudessem aprender a digitar e formatar,
tornando-os assim mais engajados nos quesitos que o ensino médio requererá deles. O
objetivo era ensinar primeiramente a digitação e depois, a como formatar um texto no word,
bem como utilizar estas técnicas em outros programas que também podem ser aplicadas,
tanto no sistema operacional Windons quanto no Linux. Para este intendo a prática da
digitação foi no programa Klavaro 2.00 que já estava instalado nos computadores da
Biblioteca Integradora, onde este trabalho foi executado.
Houve também um estudo da teoria sobre o sistema operacional Windows e Linux,
bem como sobre formatação; a aplicação foi de forma expositiva e com material impresso
para os mesmos ficarem para si e para fixação do tema. Ao final da digitação no programa
que tem 46 exercícios, onde o aluno deve acertar no mínimo 95% da atividade para que o
Klavaro 2.00 lhe permita ir para o próximo exercício.
Assim sendo, os alunos faziam a digitação e depois as aulas ministradas sobre
pacote Office do Windows, sobre o Linux e formatação. Estes deveriam além de fazer
todos os exercícios do programa, digitar textos e também formatar os mesmos para fixar o
que foi explanado na aula.
De acordo com Carraher (1985) que fala sobre estes processos de ensino e
aprendizado, que os entusiastas das novas tecnologias usavam expressões superlativas
sobre esta revolução, observamos que ainda hoje muitos anos depois as mesmas
inquietações assolam a educação. A informática ainda é excludente e seletiva, muitos não
sabem utilizá-la e poucos são os que verdadeiramente conhecem e raros passam esses
estudos de forma captativa e com entendimento para os leigos.
Palfrey (2011) em “Nascidos na Era Digital” descreve sobre essa era em que
muitos nasceram com a tecnologia a todo vapor, globalizada e acessível a diversos e
diferentes poderes aquisitivos e compara as gerações anteriores a essa que é
completamente nova e sem nenhuma outra na qual possa se espelhar. É um mundo novo,
cheio de nuances onde cada um tem que descobrir quem é e o que vai fazer da vida, bem
como se o que ele quer ser ainda vai existir daqui a alguns anos. Estes possuem habilidades
que antes não eram necessárias e que muitos achavam ser coisa de filme ou ficção
cientifica, mas as novas tecnologias estão presentes em nosso dia-a-dia e precisamos
ensiná-la aos nossos alunos para que estes não sejam os excluídos desta atual realidade.

2- Metodologia

O interesse em realizar este trabalho foi a preocupação em incluir estes alunos neste
setor tão importante para a vida acadêmica, para o mercado de trabalho e para o futuro,
pois participar do grupo dos excluídos digitais deixa as pessoas com baixa auto estima,
sentindo-se fracassados e marginalizado. Para que nossos alunos pudessem entrar no
ensino médio com boas noções de informática e digitação, foi que observou-se esta
necessidade a ser suprida.
O trabalho foi realizado no ano de 2019, quando não havia a remota ideia de uma
pandemia no planeta. Houve uma aceitação razoável, mas dentro do esperado, visto que
estes alunos ainda não se deram conta da necessidade que a vida futura irá lhes impor, dos
cercas de quarenta alunos matriculados nos dois nonos anos, quinze participaram.
A metodologia consistia em eles virem uma vez na semana e trabalharem as
atividades propostas pelo programa, auxiliados pela técnica da Biblioteca Integradora e
também já fazerem os trabalhos que os professores regulares lhes aplicavam. Aprender
sempre é necessário e na área da informática, quanto mais você sabe e quanto mais cedo se
compreende a engrenagem, melhor serão suas chances de inserção na sociedade e no
mercado de trabalho. Querer fechar os olhos para esta inclusão é algo ultrapassado e
remoto, hoje todos devemos ter a consciência de que aprender informática é imprescindível
e tudo começa na digitação de textos. Facilita a vida e ainda diminui o tempo em que você
passa digitando, dando agilidade a seus trabalhos, projetos e etc.
Incluir o aluno é a função primordial da escola e mesmo sabedores de que a escola
pública é deficitária neste quesito por falta de componentes físicos, devemos fazer o
máximo que está ao nosso alcance para que nossas crianças possam futuramente atravessar
dificuldades imbuídas de bagagem e saber.

3 Resultados e Discussão
O trabalho foi realizado no ano de 2019, implantado para os alunos dos dois nonos
anos da E E Dom José Selva, a procura foi boa, apesar de não ter a adesão total dos alunos.
Cerca de 15 alunos participaram do projeto, sendo que todos terminaram o que o programa
Klavaro 2.0 os indicava para fazer. Eles relataram que tiveram melhoras nos trabalhos
digitados, pois estavam mais rápidos e sabiam formatar um trabalho. A ideia era perpetuar
para toda a escola porém a pandemia se abateu sobre o mundo. As escolas foram
fechadas, apenas em agosto de 2020 as aulas remotas foram retomadas de forma tímida e

precária no estado de Mato grosso. Hoje a E E Dom José Selva foi fechada em definitivo
por conta de um remanejamento da Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso.

4 Considerações Finais
Todos que participaram se disseram satisfeitos em termos de digitação pois tinham
muita dificuldade com o teclado do computador e que agora sabiam formatar seus
trabalhos, copiar e colar um texto e fazer o que fosse preciso em um trabalho digitado.
Portanto a inclusão digital também é uma vertente que precisamos dar atenção e
não somente a inserção de alunos com algum tipo de déficit ou outro tipo de problema, a
exclusão digital também é uma forma de tirar do meio social pessoas capacitadas e que
podem sim dar o seu melhor e terem um trabalho e uma vida digna retirados do suor de
seus rostos através de um emprego e de uma função social.
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Resumo:
Projeto desenvolvido pelos profissionais da Escola Estadual Dom José Selva, para fins de
atendimento ao Orientativo 2018, que define as normas para a formação continuada in
loco. Como parte da carga horária prevista os profissionais da Área 21 desenvolveram o
Projeto Recreio Dirigido, com o objetivo de interagir com as questões pedagógicas da
escola. Foram atendidos cerca de 90 alunos no período vespertino, onde em duplas os
funcionários conduziam as brincadeiras, tais como pular corda e elástico, queimada,
bambolê e vai-e-vem. Todo o material utilizado foi fabricado pelo grupo da área 21, com
garrafas pet, canos, meias e diversos materiais em sua maioria reciclados para que também
pudéssemos mostrar que não há a necessidade de um grande investimento financeiro para
podermos ter criatividade e agradar as crianças. Estas por sua vez gostaram bastante do
projeto e ainda procuram que dia irá ter novamente.

Palavras-chave: Interação. Atividades lúdicas. Formação continuada

1 Introdução
A democratização da escola pública, junto com as mudanças ocorridas no processo
educativo ao longo das últimas décadas, acarretou uma mudança organizacional na forma
de gestão da escola, onde a gestão administrativa e pedagógica das escolas públicas não se
concretiza apenas na figura do diretor e sua equipe, mas com a colaboração de todos os
sujeitos envolvidos no processo educativo, ou seja, docentes e não docentes.
Nesse patamar, os funcionários de escola passam a ser considerados também como
educadores, assumindo assim um papel ativo na gestão escolar. A Lei de Diretrizes e Bases
da Educação 9394/96, em seu artigo 61 prevê:

Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que,
nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos
reconhecidos, são:
I – Professores habilitados em nível médio ou superior para
docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de
pedagogia, com habilitação em administração, planejamento,
supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com
títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso
técnico ou superior em área pedagógica ou afim.
Nesse sentido, entende-se que todo e qualquer funcionário de escola passa a ter uma
ação formativa diante do trabalho desempenhado dentro da escola. Segundo Monlevade:
[...] o maior tamanho e a maior complexidade das escolas de
educação infantil, ensino fundamental e médio resultaram, nos
últimos anos, em um crescimento exponencial da presença, além
dos professores, de diversos trabalhadores e trabalhadoras nas mais
variadas funções fora da docência. (Monlevade, 2003, p.56)

Diante do exposto, a tarefa de ensinar, objetivo maior da escola, não se restringe
apenas a questão cognitiva, mas a toda e qualquer aprendizagem que favoreça a formação
integral do indivíduo e que não precisa estar relegada apenas aos docentes, necessitando
também da atuação dos demais trabalhadores em educação.
Nesse contexto, em relação aos profissionais da Área 21, a Escola Estadual Dom
José Selva, oferece formação específica desde 2013, com temáticas que atendem as
especificidades de cada segmento. O resultado desses estudos tem se refletido diariamente
nas práticas profissionais, na autoestima e no envolvimento dos mesmos nas ações
pedagógicas, assim como na valorização por parte da comunidade escolar.
A formação específica, em horário diferenciado dos demais educadores foi uma
opção desse segmento, pensando no atendimento as características de cada função, assim
como, com o intuito de resgatar o seu papel enquanto educadores.
O objetivo da formação específica para a área 21 pretende levar os participantes a
compreenderem que necessitam participar ativamente dos processos educativos da escola,
seja opinando nas reuniões administrativas, trazendo sugestões sobre melhorias a serem

realizadas ou atuando junto aos alunos, contribuindo com a formação cidadã dos mesmos.
Dessa forma, tanto os profissionais quanto gestores, garantem e reforçam a gestão
democrática na escola, concorrendo para a organização de um espaço educativo voltado as
necessidades da comunidade em que se inserem.
Para atender as necessidades formativas da Área 21, os estudos contemplem a
formação do profissional enquanto educador, melhorando suas condições de trabalho,
assim como, ações que também permeie a melhoria da proficiência da escola.
Para tanto e, a partir do diagnóstico realizado em 2017, as temáticas estudadas
foram: noções básicas de primeiros socorros de emergência, considerando que acontecem
inúmeros incidentes com os alunos,
A formação continuada específica para a Área 21 é possibilitar aos profissionais
educadores uma formação que englobe atualização, inovação e o mais importante na
sociedade da informação e do conhecimento, a necessidade do aprender a aprender, ser
flexível; comunicativo; propenso a inovações; aberto ao diálogo; crítico e compreensivo,
para que possam reproduzir autônoma e livremente suas práticas rotineiras e que cada um,
tenha consciência de sua contribuição na qualidade da educação ofertada na escola,
realizando uma auto avaliação, o que irá resultar em melhoria na sua função enquanto
educador.
Sendo assim, a formação continuada in loco, possibilita a todos os profissionais se
inteirarem das ações de todos os segmentos da escola e então poder interagir e intervir, ao
que cabe também aos profissionais da Área 21, que assistem os alunos quando em trânsito
nos corredores e durante o recreio.
A proposta de implantação do Recreio Dirigido surgiu a partir da preocupação com
a maneira como nossos alunos tem ocupado o seu tempo de recreio, cerceado de conflitos,
comportamentos inadequados e pequenos acidentes. Pensou-se que, ao possibilitar aos
alunos outras vivências corporais para explorar o ambiente do pátio escolar com atividades
educacionais e lúdicas, resgate de brincadeiras culturais e folclóricas, com monitoramento
e diversidade de matérias, haveria entre as crianças, maior harmonia e respeito entre os
colegas, pois as energias antes desperdiçadas em brigas e correrias, passarão a ser
direcionadas para os jogos e as brincadeiras que farão parte do recreio.
Entende-se que o recreio é um intervalo entre as aulas, para o professor descansar e
se reorganizar e, para os alunos, o tempo de interagir com os colegas e renovar as energias.

Nesse sentido, a palavra “Recrear” vem do latim recreare indica a possibilidade de
proporcionar recreio, de divertir, causar alegria, prazer ou brincar.
Entendemos, também, que o recreio é um momento de aprendizagem, onde novas
significações estão sendo constantemente construídas e que por isso é um momento
singular da cultura escolar devendo ser valorizado e qualificado, pois proporciona aos
alunos a oportunidade de “cuidar do espaço do recreio”; abordando o respeito tanto com o
espaço físico da escola, como com os colegas e professores.
Nesse sentido, brincar e jogar são fontes de lazer, mas são, simultaneamente, fontes
de conhecimento, o que nos leva a considerar o brincar parte integrante da atividade
educativa. A brincadeira faz parte da vida da criança, então, incluir jogos e brincadeiras na
escola tem como pressuposto servir ao desenvolvimento da criança, enquanto indivíduo, e
à construção do conhecimento, processos estes fortemente interligados. Brincar também
favorece a autoestima da criança e a interação com seus pares, propiciando situações de
aprendizagem e desenvolvimento de suas capacidades cognitivas.
Por meio de jogos a criança aprende a agir, tem sua curiosidade estimulada e
exercita sua autonomia, desafiam e possibilitam as descobertas e a compreensão de que o
mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para a expansão da vida com alegria,
emoção, prazer e vivência grupal, conforme sustenta Rego:
[...] Através do brinquedo, a criança aprende a atuar numa esfera
cognitiva que depende de motivações internas. Nessa fase ocorre
uma diferenciação entre os campos de significados e da visão. O
pensamento que antes era determinado pelos objetos do exterior
passa ser regido pelas ideias. (REGO,2000, p.81)
Nesse sentido, os jogos e as brincadeiras são fundamentais na vida da criança, além
de ser prazeroso pra ela, estimula o pensamento rápido, a linguagem, a socialização com os
demais, se preparando para enfrentar os desafios. Além disso, a palavra brincar não se
relaciona apenas à criança, pois em todas as idades as pessoas brincam, os jogos estão
presentes em todas as faixas etárias.
Sendo assim, a proposta de Recreio Dirigido contribui com a socialização, a
coordenação motora e o desenvolvimento cognitivo da criança, desta forma se pensa não
somente nas brincadeiras em si, mas no relacionamento intra e interpessoal das crianças.
Depois de um período de adaptação e construção de confiança com as crianças, verificouse a carência que as crianças tinham de um olhar voltado para as brincadeiras, em seus

momentos de lazer, mostrando que nossa iniciativa era benéfica para com aqueles que
participaram das brincadeiras.

2 Metodologia
Proposto a partir de uma necessidade de investimento na melhor ocupação do
tempo e da energia dos alunos, durante os intervalos, o Projeto Recreio Dirigido iniciou
por meio dos estudos teóricos sobre as Atividades lúdicas e o desenvolvimento da criança,
em parceria com a Prof. Pamela Garção, professora de Educação Física da Escola.
Cientes da importância das atividades lúdicas no desenvolvimento dos alunos, e
conhecedores dos tipos de atividades adequadas a cada faixa etária, realizamos, durante os
encontros de formação, oficinas para confecção dos jogos e brincadeiras usando material
reciclável, colaborando assim com o meio ambiente. Os alunos também foram ouvidos
sobre suas preferências acerca das brincadeiras realizadas no recreio. A seguir,
organizamos um cronograma para que os profissionais, organizados em duplas, tivessem a
oportunidade de participar.
Para apresentar o projeto à comunidade, foi realizado um recreio ampliado, no
período vespertino, no qual todos os alunos pudessem participar de todas as brincadeiras,
organizadas em circuito pedagógico.
A partir desse dia, as atividades passaram a acontecer 01 (uma) vez por semana,
durante os 10 minutos de intervalo (recreio), dirigidas pelas duplas de profissionais
voltadas para os alunos do vespertino. As brincadeiras consistiam em pular corda, elástico,
bambolê, queimada e vai-e-vem.

3 Resultados e Discussão
Para atingir o objetivo proposto foram realizadas consultas bibliográficas, para o
embasamento teórico, planejamento em grupo, confecção dos jogos utilizando sucatas
como: papelão, caixas de leite, latas e retalhos de tecido diversos, com a finalidade de
aproveitar o recreio de forma saudável, reforçando as habilidades sociais, cognitivas e
afetivas das crianças.

O recreio dirigido é de quinze minutos, abrange as classes de 1º ao 5º ano do ensino
fundamental, os alunos estão na faixa etária entre 6 e 10 anos. O resultado foi satisfatório
pois o público alvo amou os recreios dirigidos e drenaram muito de suas energias com
brincadeiras que até então eles nunca tinham brincado.
Ficaram super felizes em vê que com coisas que poderiam ir para o lixo tornaramse brinquedos e que assim eles poderiam poupar o meio ambiente e ainda por cima se
divertir.

4 Considerações Finais
A realização deste projeto nos fez entender que a recreação, o ato de brincar e jogar
provoca nos alunos sentimento de emoção, de alegria, de competência e com isso tornou o
ambiente mais harmonioso, melhorou o respeito do direito de cada uma brincar, amenizou,
em grande proporção, a agitação das crianças, além de desenvolver relações de amizade
entre os alunos e aproximação com os profissionais não docentes.
As atividades trazem aprendizado na hora da brincadeira, pois trabalha a questão
dos valores bem como o respeito de esperar a vez de cada um brincar, tendo a
oportunidade de escolher o que fazer na hora do intervalo.
É importante levar em consideração a capacidade das próprias crianças de se organizarem
durante as atividades, mas é fundamental ajudá-las neste processo, orientando-as.
Através do recreio dirigido pudemos constatar que houve melhoria nas relações
entre os alunos, respeito, afetividade, bem como o desenvolvimento cognitivo, raciocínio
lógico, socialização, curiosidade,
Com isso pode-se ressaltar que propostas como essa do Projeto Recreio Dirigido,
oportunidade para que as crianças aproveitassem melhor esse tempo entre as aulas,
direcionando para atividades recreativas, confeccionadas por meio de materiais recicláveis.
Sempre com objetivo pedagógico, estimulando o desenvolvimento das habilidades dos
alunos, das estruturas cognitivas, afetivas, sua expressão oral e corporal.

Consideramos

que obtivemos êxito no recreio dirigido, utilizando jogos confeccionados a partir de
materiais reutilizáveis, a participação dos alunos de várias faixas etárias foi e continua
sendo total, colaborando para um intervalo saudável e agradável.
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Resumo: Este relato de experiência aborda sobre uma das regências realizadas através do
programa de residência pedagógica no Instituto Federal Goiano - Campus Morrinhos, em que
utilizamos experimentação demonstrativa, utilizando a mediação das TIC por meio de
Hangout no Google meets. Buscamos chamar a atenção de estudantes do segundo ano dos
cursos técnicos em agropecuária e alimentos integrados ao ensino médio, para isso foram
selecionados 2 experimentos para tratar da temática e assim melhorar a participação e o
envolvimento dos alunos nas aulas ministradas e despertar a atenção dos alunos para a
presença das propriedades coligativas na vida de cada um. O ensino de química com
experimentação, mesmo que demonstrativa, a partir de experimentos com materiais de fácil
acesso pode tornar a aprendizagem mais atraente para os alunos, além de motivá-los ao estudo
e ao conhecimento de conceitos químicos. Assim, mediados pelas TIC e observação
fenomenológica de experimentos foi possível estabelecer reflexões e compreensão dos fatos
observados e discutidos de forma dialógica.
Palavras-chave: Aulas remotas. Experimentação. TIC. Residência Pedagógica.

1 Introdução
Durante o primeiro módulo da Residência Pedagógica (RP) conseguimos trabalhar
com algumas metodologias no ensino não presencial, as quais foram a experimentação e o
enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), pois sabemos a grande resistência dos
alunos em permanecer nos estudos e ainda mais participar e realizar atividades propostas em
métodos diferentes do que já estavam acostumados. Dentre algumas metodologias utilizadas
gostaríamos de destacar a experimentação pelo seu potencial pedagógico e até mesmo lúdico
como considera Giordan (1999).
O uso da Experimentação no ensino de Química e Ciências se tornou uma forma de
despertar no aluno um maior interesse, desde que vinculadas à construção de um
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conhecimento científico em grupo, à possibilidade de promover discussões e investigações
que permitam um enriquecimento do conhecimento a partir dos conhecimentos prévios do
aluno (SILVA, 2016). Dessa forma, a experimentação é uma excelente ferramenta para
aprimorar o desenvolvimento científico dos alunos de forma que eles possam observar
fenômenos que, na maioria das vezes, não teriam a capacidade de identificar apenas com a
teoria, sendo possível o discente realizar atividades investigativas. Assim, o objetivo deste
trabalho é relatar o desenvolvimento da regência no módulo I do programa RP e a
participação ativa dos alunos na aula, tornando o conteúdo interessante e mais acessível a
partir da observação e reflexão sobre as atividades realizadas ou observadas em um
experimento demonstrativo sobre Propriedades Coligativas.
Essa situação surgiu da necessidade de desenvolver aulas no formato on line, dado ao
problema da Covid 19 em que a necessidade de isolamento obrigou aos professores e alunos
ao uso das tecnologias para terem acesso a aulas de forma remota tanto na educação básica,
como nos demais níveis de ensino. Santos e Costa (2018) refletem sobre a importância de se
realizar atividades que permitam a visualização e a reflexão dos alunos a partir da observação
para que possam compreender melhor os conceitos em química das soluções na educação à
distância. E foi nesta perspectiva que buscamos explorar atividades experimentais para
problematizar questões e estimular a observação, análise e o discernimento dos fenômenos
que foram apresentados em situações experimentais.

2 Metodologia
As regências relatadas neste trabalho no módulo I da RP ocorreram no Instituto
Federal Goiano - campus Morrinhos, em uma turma mista do 2º ano dos Cursos Técnicos em
Alimentos e Agropecuária Integrados ao Ensino Médio. A experimentação foi aplicada nessa
turma em parceria com uma colega de curso e participante do programa. Cada encontro com a
turma contabilizou 5 aulas (3h45min), assim, desenvolvemos nossa regência de acordo com o
tempo que dispunhamos para nossa intervenção.
O conteúdo trabalhado, na forma de regência compartilhada na turma mista do 2º ano
foi sobre Propriedades Coligativas. A sala virtual foi montada no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) Moodle e foram adicionados os materiais referentes a aula, como a
carta de navegação, que serve na orientação do passo a passo da aula e duas vídeo aulas
explicativas sobre tonoscopia, ebuliscopia, crioscopia e osmoscopia, do Youtube (GAMA,
2016; MANUAL DO MUNDO, 2015).
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No momento síncrono, foi ministrada uma aula expositiva e explicativa dialogada,
utilizando slides sobre o conteúdo e uma proposta de experimentação demonstrativa, em
busca de tentar explorar melhor a compreensão dos conceitos estudados e sua
contextualização, seja no manejo agropecuário para a produção de alimentos, seja no seu
processamento. A experimentação foi uma abordagem metodológica estratégica, utilizada na
regência nessa turma como uma forma de relacionar os conteúdos teóricos estudados, em que
o aluno visualiza em tempo real o fenômeno que estava ocorrendo, observa, reflete/tenta
solucionar os problemas que lhes foram apresentados pelos residentes com auxílio da
professora regente, além do estabelecimento de diálogos buscando maior dinamicidade e
atenção na observação dos fenômenos observados.
Os seguintes experimentos foram realizados durante o momento síncrono para
explicar o conteúdo da aula, no primeiro experimento foram utilizados um chuchu, sal de
cozinha (NaCl), água, faca, colher e dois copos de vidro para estudar o efeito da osmose
reversa. No segundo experimento foram utilizados um cubo de gelo, um barbante e o sal de
cozinha (NaCl) para observar e tentar entender o efeito da crioscopia (LISBOA, 2016).

3 Resultados e Discussão
Trabalhar com experimentação mobilizou o interesse da turma e a medida que os
residentes iam apresentando o desenvolvimento da atividade e levantando questionamentos,
os alunos iam se mostrando mais atentos e abertos ao diálogo. Os experimentos foram
realizados de forma demonstrativa, utilizando a videoconferência no momento síncrono das
aulas e possibilitou uma boa interatividade pelo diálogo com todos os participantes.
Nesse tipo de atividade, quase sempre os alunos estão mais atuantes, podem observar e
levantar hipóteses para analisarem e ampliar seus conhecimentos ao relacionar o observado a
conceitos e teorias estudados, estimulando o interesse pelas aulas, colaborando para que
aprendam a refletir sobre suas dúvidas e chegar a conclusões, tornando-se agente de seu
aprendizado (MORAIS, 2014). Percebemos que os alunos presentes neste dia ficaram mais
atentos às questões que foram levantadas e no momento do experimento eles participaram
fazendo perguntas, comentários e observações, estabelecendo diálogo e considerações a
medida que a atividade acontece. Tendo em vista que a turma estava com problemas de
participação nas aulas remotas, essa regência alcançou maior interação entre os alunos,
professora e residentes. Outro aspecto que precisamos destacar seria que aqueles alunos que
não acessaram o momento síncrono, retornaram à sala de aula do Moodle e assistiram a
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gravação que foi disponibilizada no AVA.
Muitos professores, autores e pesquisadores defendem essa metodologia, assim como
Oliveira (2010) que sugeriu algumas contribuições da experimentação: aprendizado de
conceitos e desenvolvimento de uma visão dos processos científicos e do fazer ciência, o
aprimoramento da capacidade de observação e registro de informações, capacidade de
analisar dados e propor hipóteses para os fenômenos. Silva (2016) também fala sobre a
importância da experimentação no Ensino de Química e como ela pode ser utilizada para
instigar o aluno no aprendizado dos conteúdos.
Indubitavelmente, a educação figura entre os mais importantes, senão o mais
importante, parâmetro necessário para o desenvolvimento e crescimento de uma
nação. O fato do crescente desinteresse por parte dos alunos em relação aos estudos,
bem como a presença de salas de aulas cada vez mais massificadas e heterogêneas,
forçou a busca por metodologias de ensino-aprendizagem mais atraentes. Portanto, o
uso da Experimentação no ensino de Química e Ciências se tornou uma forma de
despertar no aluno um maior interesse, desde que vinculadas à construção de um
conhecimento científico em grupo, à possibilidade de promover discussões e
investigações que permitam um enriquecimento do conhecimento a partir dos
conhecimentos prévios do aluno (SILVA, 2016. p 13).

A partir da observação dos resultados dos experimentos, os alunos puderam relacionar
o conteúdo da disciplina com fatos do seu cotidiano e refletir sobre a aprendizagem dos
conceitos químicos.

Os alunos compreenderam o que foi explicado de forma

problematizadora, pois se sentiram estimulados a refletir a partir das observações e questões
que iam sendo levantadas ao mesmo tempo. Os alunos que participaram dessas aulas no
formato remoto fizeram alguns comentários no fórum do AVA e que são aqui transcritos,
como o do aluno que designaremos como estudante 1, que destacou a interatividade e
considerou a atividade favorável ao aprendizado, mesmo observando a distância, dizendo que
“O momento síncrono de hoje foi bem legal, e interativo, pois mesmo estando longe, os
monitores conseguiram realizar duas experiências bem legais, o que nos ajuda a absorver
melhor o conteúdo, e tornar as aulas mais didáticas.”
Já o estudante 2 destacou a dinamicidade da aula, o seu caráter dialógico e podemos
considerar que os experimentos chamaram sua atenção:
Bom, eu particularmente gostei muito do momento síncrono de hoje, foi bem rápido
e cheio de assunto. Este assunto é bem interessante, e dá pra fazer várias discussões,
que foi o que fizemos no momento síncrono. Batemos um papo bem legal, e também
foram realizadas 2 experiências que eu gostei bastante também. De forma geral,
consegue absorver bastante coisas desse conteúdo. Parabéns aos monitores Erica e
Arnaldo, e também a professora (ESTUDANTE 2).
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O estudante 3, apesar de não ter assistido a aula no momento síncrono, afirma ter feito
uso da gravação e parece ter apreciado a forma como a mesma foi desenvolvida, afirmando
neste sentido que “Com isso, observei que os momentos práticos das aulas foram bem
intuitivos, devido a presença dos estagiários, já que estes puderem nos dar um conhecimento
do conteúdo dado durante a aula, juntamente com a professora.”
Pode ser bastante gratificante aos professores desenvolver suas aulas conforme
planejamento e alcançar os resultados esperados para a atividade proposta. Assim, nos parece
que as atividades desenvolvidas no momento presencial pode transformar o ambiente das
aulas, quanto a participação dos estudantes no contexto das aulas remotas que vínhamos
observando. E nesse momento percebemos que ao invés de observar alunos apáticos e pouco
participativos, ao que nos parece, a experimentação realizada de forma demonstrativa trouxe
novas motivações para esses alunos (GIORDAN,1999).
Observar todos esses comentários nos motiva e nos faz refletir sobre o
desenvolvimento de experimentos tanto em momentos presenciais, com a vantagem de os
alunos poderem fazer manipulações, como de forma demonstrativa, quando não for possível
que os alunos realizem a experimentação proposta. Tais atividades de regência foram
realizadas com planejamento e estudo das possibilidades didáticas que o ensino remoto e o
uso das tecnologias nos permitiram experienciar.

4 Considerações Finais
A falta de participação dos alunos no início da regência nos desafiou e fez buscar
novas abordagens metodológicas que já haviam sido estudadas em disciplinas anteriores no
curso superior de licenciatura em química, e analisando o desenvolvimento e o resultado que
essas metodologias proporcionaram nos faz refletir sobre a importância, enquanto professores
em formação de estarmos planejando e buscando alternativas para envolver a participação dos
alunos nas aulas de química.
Essas experiências didáticas, vivenciadas em parceria, nos possibilitou avançar na
formação profissional, pois enquanto futuros professores regentes de turmas na educação
básica teremos muitos enfrentamentos para nos desafiar no auxilio a nossos alunos para que
possam se desenvolver e compreender melhor a linguagem científica/química. Sendo a
motivação e o diálogo muito importantes para termos um maior interesse e participação dos
alunos nas atividades propostas e a experimentação, mesmo que demonstrativa possibilitou
diálogos e reflexões, transformando a participação nas aulas, estabelecimento de maior
5

dialogia, desenvolvimento da observação para levantamento de hipóteses explicativas e uma
postura mais crítica, o que é muito importante para o aprendizado e desenvolvimento da
autonomia do aluno.
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Resumo:
Esse trabalho tem como finalidade compreender as mudanças instantâneas na pratica
docente, que possibilita a reflexão sobre os desafios e as perspectivas da ação educativa
crítica e transformadora. Para a metodologia do artigo utilizou-se de pesquisas bibliográficas
na reflexão dos impactados com os desdobramentos da Covid-19 em relação as questões
educativas.

Palavras-chave: Pratica Docente, Tempos de Pandemia, Educação, Tecnologia e
Aprendizagem.
1 Introdução

Pensar na educação em tempos de pandemia nos permite perceber os desafios do
trabalho docente e o contexto de desigualdade e vulnerabilidade social. As atividades
escolares retornaram a partir no novo modelo de ensino emergencial e a busca por novas
metodologias e tecnologias eficientes para essa modalidade remota, proporcionou um
recente cenário em que escola, família e professor tiveram que encarar um novo processo
formativo. Nesse sentido, problematizar a educação em tempo de pandemia é fundamental
para a reflexão do trabalho docente, o currículo não atende mais as reais necessidades da
escola e contexto de vulnerabilidade dos alunos. A pandemia alterou as formas de interações
social e pode colocar em xeque os paradigmas da educação. É fundamental que nos
adaptemos as possibilidades de transmissão do conhecimento oferecidas pelas tecnologias e
que revisemos os conteúdos que serão passados adiante do novo contexto que se coloca,
visto que, a educação está em constante movimento, pois ela acontece em todos lugares

formal e não formal, em todas as redes e canais. Nessa perspectiva devemos questionar se a
práxis docente em interlocução com o papel que a escola exerce atualmente na implantação
de práticas que combatem a desigualdade social onde desempenham um papel central na
superação de dificuldades. Posto isso, é essencial destacar que nem todos os alunos possuem
os meios tecnológicos disponíveis, não são todas as famílias que podem estabelecer várias
conexões simultâneas, sustentando prejuízos educacionais. Esse novo modelo de ensino
remoto traz novos desafios para a escola e para os professores, ao passo que, o exercício da
docente se torna frágil mediante as dificuldades que precisam ser enfrentadas, pois em vários
casos não existiu uma rede de aperfeiçoamento do professor, as atividades práticas no mundo
digital sobrecarregam o docente na busca de metodologias para manter a família ativa e
participativa no processo educacional, especialmente na educação básica.

2 Metodologia
A metodologia baseia-se por pesquisas bibliográficas sobre os temas que se pretende
explorar nas discussões de: Tecnologia, Meios de Aprendizagem e Desafios da Docência
durante a pandemia. Diante disso, foi utilizado fontes bibliográficas conduzidas ao
pensamento central de Vitor Henrique Paro (2018) para a reflexão do docente da educação
básica, Paulo Freire (1921-1997) e sua linguagem politica e critica sobre a verdadeira pratica
docente e artigos de apoio que evidenciam o contexto atual pandêmico e o pensamento
contemporâneo de Hanna Arendt.

3 Resultados e Discussão
A crise provocada pela pandemia da COVID-19, levou as escolas a adotarem o
ensino remoto emergencial para oferecer o ensino formativo escolar aos seus estudantes,
provocando diversos desafios ao trabalho docente. Nesse momento é pedido aos professores
uma readequação didática metodológica de ensino, sendo então fundamental a existência de
um trabalho produtivo, dinâmico e criativo, elaborando novas formas de ação para suprir o
modelo emergencial e garantir um ensino remoto de qualidade. Pensando nisso, o trabalho
docente que, embora muitas vezes não é fácil no cotidiano de aulas simultâneas, deve ser
feita com “amorosidade aos educandos com quem me comprometo e ao próprio processo
formador de que sou parte, não posso desgostar de que faço sob pena de não o fazer bem”

(Freire, 1921 p.66). Sendo assim, o trabalho pedagógico cria e concretiza novos fundamentos
para o conhecimento humano que deve ser feita com responsabilidade e ética.
Sendo assim, os meios tecnológicos que nesse contexto estão sendo ferramentas
essenciais para suprir as necessidades de distanciamento e prevenção sanitária vivenciadas
pelo momento atual, elevou visivelmente o aumento da organização de rotinas, conteúdos e
aulas que estão sendo estendidas para dentro de casa -home office- atingindo principalmente
o público licenciado feminino que também exerce muitas vezes trabalho doméstico e
materno. Pensar as novas tecnologias apenas como fonte de inovação e maior acessibilidade,
impõe uma ideia que desconsidera o problema da “exclusão digital” que atinge milhares de
estudantes em situação de vulnerabilidade. Em certa medida, essa ideia modernizadora
simplista carrega consigo uma forma neoliberal de se pensar os processos educativos.
É importante também dizer que as tecnologias não conseguem compor todas as
formas de ensino, distanciando a relação entre professor e aluno e reprimi diversas vezes a
subjetividade do educando frente ao processo emancipador. Dessa forma, as aulas se
reduzem a apresentação e exposição de conteúdo.
A demanda do trabalho docente, consiste na reorganização do calendário escolar
principalmente nas escolhas de conteúdos “essenciais” sistematizados, até a pratica
simultânea pluralizada de ensino para alunos presencialmente e virtualmente. Logo,
podemos refletir que o trabalho docente é uma ação histórica através dos meios de produção
em uma sociedade.
Tais implicações determinam o rumo da nossa educação. De acordo com Paro 2018:
“... o papel do educador é muito mais complexo do que o que
usualmente lhe imputa o senso comum pedagógico. Na visão
tradicional, o bom professor é apenas aquele que tem um domínio
pleno do ‘conteúdo’... isso supõe que os estudantes já venham à
escola interessados em aprender, o que está bem longe da realidade,
especialmente quando se trata de criança e adolescentes, em fase
de formação de suas personalidades, e que não tenham ainda
aprendido, por vias educacionais adequadas, a querer aprender”
(p.88).

Desse modo, já não é o bastante o conhecimento para responder provas ou para
capacitação no mercado de trabalho. A educação emergencial para oferecer o ensino
formativo escolar aos seus estudantes, provocando diversos desafios só trabalho docente.
Nesse momento é pedido aos professores uma readequação didática metodológica de ensino,
deve estabelecer uma formação integral conscientizadora, reflexiva e crítica. Uma solução

que relaciona o trabalho docente, a educação a e tecnologia de imediato talvez possa a ser
utópico, mas a longo prazo essa junção possa vir a ser positiva. A fim de perceber a essência
do fazer docente no mundo atual, é importante compreender que o professor necessita
trabalhar com a reflexão de expectativas, as quais lhe exigem uma nova maneira de pensar
sua ação em sala de aula para que ele produza o sentimento de pertencimento, inclusive no
repensar acerca do seu real papel na sociedade, visando o contexto em que atua. Dessa
maneira, é necessário um olhar diferenciado para a prática pedagógica, pois muitas vezes as
informações oriundas do contexto social surgem para o professor de forma fragmentada,
fazendo com que ele olhe o mundo de forma reta e não de maneira ampla, e isso possibilita
várias visões de mundo.
Além disso, Paro (2018) considera que “A educação é, assim, processo de fazer-se
ser humano-histórico, não esquecendo que a singularidade deste é sua condição de sujeito,
de ser que é dotado de vontade, que se pronuncia diante do real e busca transformá-lo de
acordo com seus sonhos e interesses”. Dito isso, refletimos os avanços na área educacional,
somente um profissional pleno e capaz de se ajustar às mudanças tecnológicas sobreviverá
nesse mercado. Sendo assim, é fundamental que o professor se torne mediador e
principalmente orientador da aprendizagem mediada pelas novas tecnologias, criando novas
possibilidades de ensinar e aprender. Pensar em uma solução onde o ciberespaço ganha
notoriedade, poderia vir a ser uma alternativa. É possível criar uma forma de ensino mais
interativa e dinâmica e, consequentemente, mais produtiva para todos os envolvidos: de um
lado, os professores podem se concentrar nas suas aulas, em vez de tentarem ganhar a
atenção dos alunos a todo custo; de outro, os estudantes podem se sentir motivados com um
método de ensino mais moderno, passando a adotar uma postura mais participativa.

4 Considerações Finais
Tendo em vista tudo já foi dito do trabalho do professor e o aprendizado do aluno
nesse modelo de ensino a distância, bem como seus desafios e as consequências que o vírus
que a COVID 19 conduziu para a vida de ambos os sujeitos, perguntar-se existe solução para
essa realidade é uma questão importante, sem que esqueçamos as suas consequências.
Pensando por um lado positivo, a realidade que o mundo vive é de uma tecnologia cada vez
mais presente na vida dos sujeitos. Consequentemente pensar essa tecnologia adentrando o
campo da educação não é algo anormal.

Trata-se de uma proposta interessante, porem utópica em curto prazo. Não é isso
queremos no cenário atual de pandemia. É uma solução inovadora, porém carregada de
consequências para o ofício do docente, tendo em vista que a realidade educacional, social
e política do Brasil na condução da crise sanitária. A tecnologia como meio de transmissão
de conhecimento também pode ser um risco para o ofício da docência. De modo mais amplo
o risco que o cenário da pandemia coloca para o docente vais desde: perder a perpectiva de
autonomia pedagógica, dos projetos pedagógicos nas instituições de ensino básico e
superior; altearmos muito o porcesso de trabalho dos profissionais da educação, aliado ao
prcesso de precarização; há uma lógica de instensificação do trabalho.
Dado esse cenário catastrófico em que a pandemia coloca para ofício do professor
momentaneamente, vale aqui olhar o seu horizante de expectativa. O que esperar do futuro
dos mesmos e de seus alunos em um cenário tão complexo e de insegurança? Qual a
expectativa que se cria em torno de seu trabalho e do aprendizado de seus alunos no póspandemia? O primeiro passo para responder a esses questionamentos é dar voz ao professor.
Ouvi-lo antes de qualquer estudante. Ele precisa ser ouvido. Juntamente com o valor da
escola, a importância do professor, que é o elo fundamental entre as estratégias tomadas e
os alunos para a continuidade da educação, especialmente neste período.
Será importante que as escolas proponham uma flexibilização de rotinas, tempos e
espaços para incluir o lugar de acolhimento e rituais para receber os alunos, ajudando os
mais jovens e os próprios professores a elaborar melhor o que viveram. As escolas vão
precisar formular estratégias para esses professores, como a formação de um comitê de saúde
mental, outro de recolhimento de boas práticas de docência. Enfim, na escola, agora, todos
serão alunos, uns dos outros e da vida. Pensar esse futuro imediato possibilita que o docente
não perca a sua identidade devido ao adoecimento físico e mental permitindo que o trabalho
docente permaneça sendo o centro da transmissão de conhecimento em sala de aula. Que o
professor continue sendo reflexivo e não perca seu ofício para a tecnologia uma vez
institucionalizada. Hannah Arendt (2005, p.239) diz que “em relação ao jovem como
representante de um mundo pelo qual deve assumir a responsabilidade” acrescenta ainda que
“qualquer pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo não
deveria ter crianças, e é preciso proibi-la de tomar parte em sua educação”.
Por fim é importante que o futuro traga consigo uma política pública que repense
sobre a urgência em formar docentes para novas práticas pedagógicas, o que inclui o uso
ativo e indutivo das tecnologias. Professores que se apropriem das tecnologias e ensinem

seus alunos a fazerem o bom uso delas. Para isso, é preciso frisar a importância de mudanças
na formação inicial e continuada dos docentes. Agora a realidade que os agentes
educacionais se colocam não é apenas pensar em um futuro presencial. O momento ensina
que os professores precisam motivar e fomentar estratégias para que os alunos aprendam a
aprender, visto que o atual momento da educação pede mais autonomia no aprendizado. É
necessário que o caminho percorrido e as aprendizagens desenvolvidas pelas redes e
profissionais da educação para enfrentamento deste período de pandemia sejam mantidos
como heranças vivas para que a mudança de pensamento leve a novas práticas educacionais.
Mas para isso é preciso que haja uma rede de apoio entre órgãos competentes, escolas,
professores, alunos e famílias, todos dotados de empatia e cooperação para o retorno à
convivência, agora com novas chances de fazer da educação brasileira um terreno fértil para
mudanças.
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Resumo:
Neste trabalho, traremos alguns resultados importantes de uma atividade de cunho
qualitativo desenvolvida remotamente por pibidianas do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID) na 1ª série do Ensino Médio (em média 100 alunos). Tendo
em vista uma aula dinâmica através do Zoom (plataforma padrão utilizada pela instituição
para o ensino remoto, devido à pandemia do COVID-19) e, a partir de conversas com a
orientadora e professora supervisora, definimos a utilização de jogos como metodologia de
aplicação, ferramenta de extrema importância para o auxílio no processo de ensinoaprendizagem. Nesse sentido, o objetivo geral desta aplicação foi o de proporcionar aos
alunos um momento lúdico, no qual revisamos os conceitos e propriedades dos conjuntos
numéricos a partir do jogo “Bingo de Conjuntos”, de forma que os alunos teriam
independência para identificar e distinguir os elementos de cada conjunto, de acordo com os
conhecimentos adquiridos durante as aulas anteriores. Esperávamos assim, que os alunos
conseguiriam identificar cada conjunto numérico, bem como suas particularidades,
distinguir seus elementos e compreender a noção de subconjunto. Dessa forma, trabalhamos
os pensamentos matemáticos envolvidos no jogo, como raciocínio lógico e cognitivo.
Inicialmente, sorteamos números pertencentes a todos os conjuntos (naturais, inteiros,

racionais, etc.) e os alunos deveriam preencher a cartela com os números sorteados
inserindo-os no conjunto ao qual pertence. O material para a aplicação foi baseado em um
artigo científico, adaptado para atingir todos os objetivos desejados e disponibilizado aos
alunos com antecedência. Desta forma, foi possível observar como cada aluno preencheu a
cartela, e mesmo quando de forma incorreta, foi válido como aprendizado. Eram necessários
apenas 20 números para ganhar e foram sorteados cerca de 27, até que um dos alunos gritou
bingo e havia completado a cartela corretamente (alguns finalizaram antes, no entanto o
preenchimento estava incorreto). Durante o bingo, a interação foi satisfatória, sempre
esclarecendo as dúvidas dos alunos e corrigindo os erros no preenchimento das cartelas. A
professora supervisora deu suporte durante toda a aplicação e participou do jogo
(desconsideramos sua vitória), também auxiliou na avaliação das respostas dos alunos. Ao
final da aula, deixamos uma atividade de palavras cruzadas para que realizassem extra aula
e enviassem por e-mail junto com a cartela preenchida do bingo. Recebemos retorno das
atividades propostas de mais de 50% dos alunos, e ficamos satisfeitas com a aplicação, bem
como, com a experiência que acrescentou qualitativamente na nossa formação e
desenvolvimento como pibidianas.

Palavras-chave: Bingo dos Conjuntos. Aula Dinâmica. Conjuntos Numéricos. Aplicação.
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RESUMO
O presente estudo apresenta reflexões sobre a avaliação na Educação Infantil como processo de
ensino-aprendizagem. O trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas em documentos legais
e conta com as contribuições dos pensadores: Hoffmann, Luckesi, Vasconcellos, Santana,
dentre outros célebres teóricos. Consoante, o estudo destaca os processos de constituição da
Educação Infantil no Brasil, com o intuito de apresentar o início de um processo totalmente
intencional e nada inocente, de uma educação dualista, voltada para a preservação das
desigualdades sociais, ou seja, preservar as classes sociais, sendo pobre ou rica, tendo em vista
as diferenças de ensino que cada uma necessita. Todavia, a modernização mundial, marcada
pelo crescimento das fábricas, aumento de funcionários e de produção, exigiu-se uma
instituição administrativa, fato que fez com que o Estado pensasse no atendimento infantil. A
princípio, de forma assistencialista e voltada para o cuidado da criança e posteriormente,
preocupado com o cuidar, educar e avaliar. A avaliação da aprendizagem está inteiramente
ligada ao processo de ensino aprendizado. As práticas pedagógicas estão voltadas para o
processo de desenvolvimento integral de cada criança, por meio das práticas lúdicas, das
interações com o outro, consigo e com o mundo. Ademais, cabe aqui explicitar que a pesquisa
pretende demonstrar que a avaliação na Educação Infantil, faz-se por um trabalho mais
democrático e significativo, em função das menores cobranças formais, no sentido de exigência
de notas, aprovação e reprovação, conseguindo desenvolver um processo interligado e contínuo
de ensino, aprendizado e avaliação. Por conseguinte, a avaliação na Educação Infantil requer
um olhar para as concepções sobre o desenvolvimento infantil, compreendendo os aspectos
físico, psicológico, intelectual e social.
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Resumo:
Autorregular a aprendizagem implica em utilizar mais estratégias no estudo, bem como
regular a motivação e estabelecer metas viáveis. Especificamente, motivação para a
aprendizagem refere-se a iniciar e manter comportamentos como persistência e esforço
face a execução de uma tarefa. A motivação pode ser entendida como um processo que
possui aspectos intrínsecos e extrínsecos, sendo que a primeira refere-se à autonomia e ao
autocontrole, e a segunda ao controle e regulação externa. Já estratégias de aprendizagem
são qualquer procedimento utilizado para facilitar o processamento, o armazenamento e a
recuperação da informação por parte dos discentes em situação de aprendizagem. A
literatura atual aponta que a intervenção através do ensino de estratégias de aprendizagem
pode possibilitar aumento nas orientações motivacionais dos alunos. Neste sentido, o
objetivo geral da presente pesquisa foi verificar por comparação pré e pós-teste se
discentes submetidas a uma intervenção em estratégias de aprendizagem modificaram suas
orientações motivacionais após o processo. A pesquisa é quase-experimental, do tipo
descritiva e de abordagem quantitativa. Participaram dez discentes do curso de Pedagogia
de uma universidade pública no interior de Goiás, com faixa etária de 21 a 35 anos,
repetentes na disciplina de Psicologia da Educação I. A intervenção foi realizada em dez
encontros, durante a disciplina supracitada e consistiu no ensino de algumas técnicas de
estudo, além da discussão de aspectos motivacionais e afetivos quanto ao aprender. O
instrumento utilizado para a coleta de dados foi a “Escala de Avaliação da Motivação para
Aprender de Alunos Universitários” de Boruchovitch e Neves (2005), que possui 32 itens
fechados em formato likert, 16 referentes à motivação intrínseca e 16 à extrínseca, aplicado
na primeira e na última aula. Os resultados ainda encontram-se em fase de análise. Os
dados apontaram uma média geral da amostra no pré-teste de 95,5 para pós-teste de 94,7.

A análise inicial indicou uma diminuição da média geral em motivação intrínseca, que foi
de 53,7 para 51,1. Enquanto isso, quanto à motivação extrínseca, a média geral passou de
41,8 para 43,6. Dessa forma, infere-se preliminarmente que, após a intervenção, as
estudantes aumentaram suas orientações motivacionais no que diz respeito à motivação
extrínseca. A motivação extrínseca tem como ponto de partida o desejo do indivíduo de
obter uma recompensa externa, como reconhecimento social e bens materiais. Sendo
assim, os resultados apontaram a importância da regulação externa no desempenho das
atividades de estudo e de recompensas que receberá por essa ação.
Palavras-chave: Motivação para aprendizagem. Autorregulação da aprendizagem.
Estratégias de aprendizagem. Ensino Superior. Intervenção.
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Resumo:
Neste relato serão apresentadas as experiências didático-pedagógicas vivenciadas pelas
bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)
2020/Pedagogia/Alfabetização, do Instituto Federal Goiano, campus Morrinhos, durante as
atividades realizadas em uma turma da última fase da educação infantil (pré-escola), na
Escola Municipal Mary do Carmo, localizada na cidade de Morrinhos, Goiás, denominada
escola-campo. O período observado e relatado corresponde ao segundo semestre de 2020
até o mês de março de 2021 e centrado nas práticas de pesquisa-ação entorno do ensino
remoto na escola que foram impulsionadas pela pandemia da Covid-19. Como metodologia
utilizou-se a pesquisa bibliográfica como recurso teórico e uma pesquisa por meio de um
questionário desenvolvido em grupo pelas bolsistas do projeto que foi direcionado aos pais
ou responsáveis do aluno. O desenvolvimento do questionário teve como objetivo obter
dados e informações que serão fundamentais para pautar as atividades a serem
desenvolvidas e como fonte de pesquisa para conhecer um pouco da realidade vivenciada
por cada aluno durante esse período de aulas remotas. Para tanto, apresentaremos o
subprojeto em questão, destacando sua relevância na formação de professores e na
formação de docentes responsáveis pela construção de praticas direcionada a atender a
realidade escolar. Descreveremos as atividades desenvolvidas na escola-campo e daremos
destaque a pesquisa e ao que consideramos serem empecilhos enfrentados pelos docentes e
bolsistas nesse processo mediante ao conhecimento do aluno. Como resultado, avalia-se a
contribuição do PIBID, subprojeto alfabetização, para a formação docente, além das
possibilidades de ações pedagógicas inerentes ao ensino durante um período totalmente

novo que necessitou de todos os envolvido a reinvenção dos recursos a serem utilizados
bem como a articulação das atividades a serem desenvolvidas pelo programa.
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Resumo: Com a disseminação da SARS-CoV-2 em escala mundial, o âmbito da educação
é uma das áreas que mais enfrentam problemas no desempenho das suas atividades, assim
como a formação de professores, principalmente aqueles integrados ao Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), visto que a relação
professor-aluno, transferida do presencial para o ensino remoto, não exerce o mesmo
impacto na aprendizagem dos educandos. O objetivo deste trabalho é analisar as principais
dificuldades vividas por pibidianos no processo de formação inicial em uma instituição do
ensino superior da rede pública de ensino, na cidade de Ceres/GO, quanto da utilização de
aulas remotas, por necessidade de isolamento social, devido à pandemia da COVID-19. A
pesquisa tem abordagem quanti/qualitativa, com utilização de um questionário
semiestruturado como ferramenta de coleta de dados dos pibidianos do IFGOIANO CERES da escola campi Rui Barbosa sobre análise dos materiais didáticos provenientes dos
professores para com seus alunos, aulas e feedbacks. Os resultados dessas análises
detectaram três principais dificuldades apresentadas: a primeira relacionada às questões
psicológicas e emocionais dos pibidianos; a segunda se refere às condições
socioeconômicas, e precariedade ao acesso à internet, e a terceira, há falta de acesso à aulas
dos professores e feedback dos alunos.
Palavras-chave: Formação de professores. Ensino remoto. Relato de experiência.
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1 Introdução
A disseminação da SARS-CoV-2 em escala mundial, tomou proporções de tal forma,
que acabou-se por modificar a rotina das pessoas em todos os âmbitos da sociedade. Com
uma rápida proliferação, o vírus é capaz de desenvolver sintomas graves em grande parte dos
indivíduos infectados, levando muitos ao óbito. Dada a tal situação que a sociedade enfrenta,
o fim do mês de março de 2020 trouxe para a população, a realidade de que todas as
perspectivas e projetos para para o ano deveriam ser adiadas. Corroborando, Couto, Barbieri
e Matos (2020, p. 05) discorrem que o isolamento social necessário para contenção do vírus,
pode “ gerar estranhamento e recusa, especialmente em contextos sócio históricos em que
liberdade e autonomia individuais são valores importantes e que estruturam o modo de ser e
estar no mundo contemporâneo”
Com inúmeras adaptações que a sociedade enfrenta dada a pandemia, o âmbito da
educação é uma das áreas que mais enfrentam problemas no desempenho das suas atividades,
fazendo-se necessário a migração do ensino presencial, para o ensino digital. Todavia, esta
migração gerou acabou por gerar uma sobreposição de práticas e metodologias do ensino
presencial para as plataformas virtuais de aprendizagem, o chamado ensino remoto. Segundo
Moreira e Schlemmer (2020, p. 9). Entretanto, essa nova prática não foi tão bem recebida
pelos alunos, visto que a relação professor-aluno, transferida do presencial para o ensino
remoto, não exerce o mesmo impacto na aprendizagem dos educandos. E por diversos fatores
como; acesso a ferramentas digitais, internet e realidade social desses indivíduos, destacando
também o sucateamento e as fragilidades que o sistema educacional possui.
A partir disso, a formação inicial de professores também foi seriamente afetado,
principalmente, aqueles integrados ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), o qual possui um papel importantíssimo na formação inicial de
professores qualificados para o desempenho das atividades do segmento, e grande
responsável por estimular a docência entre estudantes de licenciaturas.
Com a pandemia, o trabalho (ações, diagnóstico escolar, intervenções na escola
campi) está sendo produzido de forma remota; os pibidianos estão passando por uma
formação teórica, constituindo grupos de estudos, atuando na análise e produção de materiais
e no desenvolvimento de ações.

Aqui, discorreremos sobre nossas experiências,

aprendizados e dificuldades encontradas enquanto Pibidianos no ensino remoto.
2 Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, o qual aborda a vivência
dos pibidianos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal Goiano
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Campus Ceres, a partir de um questionário respondido sobre suas experiências relacionadas
às estratégias de ensino aprendizagem empregada pela professora de Biologia da referida
instituição, de quando estavam inseridos nos grupos de WhatsApp das turmas de ensino
médio, da escola campi Colégio Estadual Rui Barbosa.
3 Resultados e Discussão
Para o início das atividades na escola campi Rui Barbosa, foi necessário um estudo
do próprio Projeto PIBID/IF-Goiano, a fim de conhecer as suas finalidades. Também
foram realizadas leituras, reuniões e discussões em grupos através de vídeo-chamadas pelo
Google Meet para a fundamentação teórica das atividades a serem realizadas pelo PIBID
na escola campi em questão. Todavia, devido ao atual estado de funcionamento em que o
sistema de educação se encontra em relação a Pandemia, os pibidianos encontraram
diversos problemas através do ensino remoto, visto que o contato físico entre aluno-escola
não pode ser possível até o presente momento.
Com base em todas as experiências que os professores em formação tiveram, desde
o início das atividades do PIBID na escola campi Rui Barbosa, em outubro de 2020 até
fevereiro de 2021, foi desenvolvido um questionário para analisar o aprendizado que os 8
pibidianos pertencentes a referida escola campi tiveram acesso. Para manter o anonimato
aqui serão chamados de P1, P2 … P8. Deste modo, foi levado em consideração fatores
psicológicos, acesso a ferramentas digitais, acesso a internet, diversos pontos das relações
escola-aluno, como feedbacks e planos de aula para a elaboração do questionário
A partir disso, nota-se que o ensino remoto estabelecido por causa da COVID-19 é
falho, uma vez que não houve um preparo prévio para essa metodologia, tanto por alunos,
quanto instituição em ensino. A falta de uma plataforma online dificulta o acesso a
informações e arquivamentos de atividades para serem visualizadas por alunos e
pibidianos. Além disso, a conexão com a internet e fatores psicológicos devido a mudança
de rotina e pressões, dificultam o aprendizado, foco e raciocínio. Isto fica claro observando
alguns comentários no questionário. Os comentários foram feitos de forma anônima.
Na pergunta que indaga sobre os fatores emocionais e psicológicos influenciando a
realização de atividades do PIBID, o estudante P7 : “Quando se está em casa realizar
atividades como o PIBID se torna mais difícil por que em casa geralmente as pessoas têm
outras prioridades como família e a casa, quando o trabalho e o estudo passaram a se
inserir no ambiente de lar mexeu um pouco com o psicólogo, o ambiente de descanso do
nada mudou e isso causa conflitos de horários, mais atividades a serem realizados em um
ambiente só causa muita ansiedade e nunca dá pra você ter dedicação com totalidade em
3

apenas uma tarefa, alguma ou outra deixa a desejar.” Este comentário foi descrito na
seguinte pergunta representada no gráfico 1 a seguir:
Gráfico 1: Dada a metodologia desenvolvida para a realização das atividades do PIBID,
através do ensino remoto, você acredita que fatores psicológicos e emocionais possam ter
dificultado sua experiência enquanto pibidiano?

(Fonte: arquivo pessoal)
Ao serem questionados sobre a conexão com internet: P1 respondeu “(...) nem
sempre a conexão à Internet para a realização dessas atividades era estável”, “A internet é
muito ruim”, e P3, respondeu “O meu plano de Internet não é de extrema qualidade, às
vezes algumas falas ou interações falhavam”. No gráfico 2, é possível visualizar qual a
porcentagem de estudantes do subprojeto tiveram dificuldades quanto ao acesso à internet
e as ferramentas digitais.
Gráfico 2: Quanto ao acesso à internet e ferramentas digitais, você encontrou dificuldades
para interagir em grupos de WhatsApp, reuniões, seminários, downloads de materiais, e
desenvolvimento de ações?

(Fonte: arquivo pessoal)
A pergunta número 3, foi sobre o retorno dos estudantes da escola campo para as
atividades propostas e P5 respondeu: Sobre feedback: “(...) não ficou muito claro se o
desenvolvimento dos alunos estava fluindo bem por falta de seu feedback (atividades
4

respondidas e provas). Também, sem acesso frequente a planos de aulas/metodologia ficou
um pouco complicado o desenvolvimento do diagnóstico e de ações voltadas ao
aprimoramento de determinado conteúdo (como por exemplo a confecção de materiais de
apoio, mapas mentais, etc.).” No gráfico 3 é possível visualizar em porcentagem todas as
respostas dos pibidianos sobre a pergunta.
Gráfico 3: Você acredita que a falta de acesso e/ou disponibilidade de videoaulas, de
feedbacks por parte dos alunos, e acesso a planos de aulas influenciou na sua coleta de
dados para desenvolvimento de ações e/ou escrita do diagnóstico escolar?

(Fonte: arquivo pessoal)
Na quarta pergunta do questionário, foi possível destacar que em uma escala de 0 a
5, a avaliação de experiência de forma remota até o momento é de média 3,5. Ainda assim,
é possível estabelecer uma melhoria na metodologia de ensino, práticas e didática.
Precisamos entender que o momento é difícil para todos e que aos poucos conseguiremos
atingir um ensino remoto preciso e completo sempre que necessário. A porcentagem está
representada no gráfico 4 a seguir:
Gráfico 4: Em uma escala de 0 a 5, como você avalia sua experiência enquanto
pibidiano(a) vivenciada até o presente momento?

(Fonte: arquivo pessoal)
4 Considerações Finais
5

Com base em todas as informações, respostas e gráficos do questionário e
experiências próprias com o PIBID de forma remota, é possível notar que há dificuldades
de se aprender e replicar metodologias. Tanto por falta de informações, infraestrutura de
internet, quanto pelo desgaste psico-emocional ocorrido devido a COVID-19.
A partir desse relato de experiência poderemos traçar metas e priorizar aquilo que
seja necessário para que informação e aprendizado aconteça e a formação dos pibidianos
seja gratificante; como por exemplo o uso de uma plataforma online, banco de dados
contendo planos de aulas e atividades respondidas, e a continuidade de reuniões semanais.
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Resumo: No presente trabalho consta um relato de experiência a partir de dados referentes à
participação de pibidianos em oficinas pedagógicas ofertadas entre os meses de novembro de
2020 a fevereiro de 2021, no PIBID, subprojeto de Biologia do IF Goiano Ceres. Neste foi
desenvolvido um questionário online, com sete perguntas objetivas e uma discursiva,
abordando as contribuições das práticas no desenvolvimento acadêmico e profissional dos
entrevistados, ademais, a relevância das temáticas acometidas nas oficinas conforme o atual
contexto pandêmico do país e o modo como trabalhou-se as ações. Na pesquisa, objetivou-se
analisar as colaborações das oficinas para os pibidianos enquanto futuros docentes. Mediante
a coleta de dados quanti/qualitativa, observou-se que os alunos partícipes das oficinas
adquiriram grandes conhecimentos acadêmicos e profissionais.
Palavras-chave: Acadêmicos. Colaborações. Práticas. Profissionais.
1 Introdução
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) foi criado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes através da Portaria
Normativa nº 122, de 16 de setembro de 2009 (BRASIL, 2009). É um programa que objetiva
incentivar e aprimorar a formação inicial inicial de professores, propiciando que os
licenciandos participantes se familiarizem com o ambiente educacional desde a graduação.
O PIBID tem uma série de ações vinculadas ao estreitamento das relações entre as
universidades e as escolas, objetivando a aliança entre a teoria e a prática, contribuindo para
a formação de professores, através da aprendizagem, da vivência e das trocas de experiências
que ocorrem no decorrer do programa.
Atualmente, o Instituto Federal Goiano Campus Ceres atua com o Subprojeto
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Biologia, formado por uma coordenadora de área, duas professoras supervisoras, e 16
discentes bolsistas. O programa iniciou-se em outubro do ano de 2020, e possui duração de
18 meses. Os alunos pibidianos foram divididos em dois grupos, atuando na Educação Básica
nas escolas: IF Goiano Campus Ceres e Colégio Estadual Câmara Filho. Entre as atividades
já realizadas, está a participação em oficinas pedagógicas.
De acordo com Pralon (2004), as oficinas contribuem para a formação dos
professores, na medida em que agem como espaços de formação contínua. Ainda, quando
comparada aos cursos e minicursos, é onde um tema específico é trabalhado de forma rápida
e objetiva. Segundo Candau (1999), é um ambiente onde ocorre uma construção coletiva de
saberes, através de trocas de experiências e de debates. Nesse sentido, o presente trabalho
objetivou investigar a contribuição das oficinas pedagógicas na formação inicial de
professores.
2 Metodologia
No presente trabalho constam relatos de experiências dos pibidianos do subprojeto de
Biologia do IF Goiano Ceres. Neste foi realizado uma pesquisa explanatória com os
participantes do projeto a respeito da interação e aprendizado destes, nas oficinas pedagógicas
ofertadas no PIBID. Estas foram executadas de forma remota, entre os meses de novembro de
2020 a fevereiro de 2021. Todas as oficinas utilizaram o aplicativo Google Meet e foram
ministradas por licenciandos e egressos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IF
Goiano-Campus Ceres.
Deste modo, por meio de um questionário online realizado no Google Forms, entre os
meses de março e abril de 2021, os pibidianos responderam um questionário com perguntas
quanto à participação e atividades oferecidas nas oficinas, relevância dos temas e na formação
acadêmica, conforme a sua participação nas práticas. Dentre essas, estão: Oficina de Produção
Científica, Oficina de Construção de Projetos, Oficina sobre Inteligências Múltiplas e Oficina
de Auto-organização: otimizando o tempo e os espaços.
Nesse âmbito, de acordo com análise das perguntas e respostas dos acadêmicos
participantes do programa, realizou-se uma coleta de dados de forma quanti/qualitativa.
3 Resultados e Discussão
O PIBID possui entre seus objetivos incentivar a formação de professores para a
Educação Básica e elevar a qualidade dessa formação inicial (SILVA et al., 2012). Desse modo,
o subprojeto Biologia do IF Goiano Campus Ceres, entre variadas ações, ofertou aos respectivos
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pibidianos, oficinas pedagógicas com o intuito de fornecer conhecimento para desenvolvimento
acadêmico dos participantes e viabilizar a qualidade da formação como futuro docente.
Mediante a efetivação do questionário nesta pesquisa, foi possível avaliar as contribuições das
oficinas e participação de 15 dos 16 pibidianos do subprojeto de Biologia. No entanto, conforme
as 4 oficinas ofertadas, todas obtiveram de 80% a mais de participação.
De acordo com Dos Anjos e Costa (2012), no PIBID é importante que os integrantes
realizem reflexões referentes à sua participação no programa e que essa seja voltada para sua
formação enquanto futuro profissional da educação. À vista disso, o questionário abordou
perguntas que possibilitaram aos participantes analisar as colaborações das oficinas. Dessa
forma, na respectiva pergunta: “Em uma escala de 1 a 5, como você avalia as contribuições das
oficinas para seu aprendizado na formação de futuro docente?”, 66.7% dos participantes
escolheram 5 e 33.3% elegeram 4 (Gráfico 1). Dessa forma, considerando a escala entre 1 a 5,
avalia-se ótimos resultados.
Gráfico 1: Em uma escala de 1 a 5, como você avalia as contribuições das oficinas para seu
aprendizado na formação de futuro docente?

Ademais, na pergunta: “Você acha relevante esse tipo de atividade em sua formação
inicial?”, 100% dos participantes responderam que sim. Contudo, analisando os referentes
perguntas e respostas, considera-se que as oficinas ofereceram grandes conhecimentos para os
futuros docentes participantes do programa, sendo estes tanto para sua formação acadêmica
quanto profissional, mesmo com a realização de forma online. Desse modo, mostra-se que os
objetivos do PIBID, conforme De Oliveira et al. (2012), de aperfeiçoar o desenvolvimento
pessoal e profissional dos participantes do programa, estão sendo efetivados. Assim também,
conceder equidade ao trabalho de Pereira e Gentil (2018), em que depoimentos de pibidianos
do subprojeto de Pedagogia do campus Bagé/URCAMP, com atividades presenciais realizadas
em escolas municipais da cidade de Bagé (RS), também foram relatados que as ações
discorridas no programa permaneceram importantes tanto na formação dos licenciandos quanto
na profissão de docente.
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Outrossim, desde o início desta etapa do PIBID, os pibidianos estão enfrentando a atual
realidade de pandemia da Covid-19 (Sars CoV-2). Assim, todas as atividades seguem as
orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e as ações são realizadas remotamente.
Conforme o contexto, no questionário foi disponibilizado a pergunta: “Você considera que os
temas das oficinas foram relevantes quanto ao atual momento da realidade do país?”, para
assim, analisar a importância e relevância dos temas selecionados para as oficinas. Contudo,
100% dos entrevistados selecionaram que sim.
Segundo Pasini, Carvalho e Almeida (2020), a pandemia atingiu a educação como todos
os outros ramos sociais, assim, foi preciso a reinvenção e adaptação das pessoas perante a nova
realidade enfrentada e o uso de tecnologias se tornou mais frequente para realização de afazeres
profissionais e pessoais, quanto para interação social a distância. Contudo, no PIBID não foi
diferente e houve a necessidade de se realizar as ações remotamente, com uso de computadores
e celulares. As oficinas pedagógicas além de conhecimento, contribuíram na interação entre os
participantes do PIBID, visto que para Feitosa et al. (2020), é importante que ocorra interação
entre todos os bolsistas do programa, para que o projeto tenha um melhor discorrimento.
Além disso, para analisar as contribuições e relevância das atividades disponibilizadas
aos alunos durante a realização das oficinas quanto ao crescimento acadêmico destes, foi
fornecido na entrevista a pergunta: “Como você classifica as contribuições das atividades
propostas nas oficinas (escrita de um projeto/ identificação da estrutura de projetos de extensão,
ensino e pesquisa/ dinâmicas com as variadas inteligências/ planejamento de uma planilha de
atividades ) no seu conhecimento acadêmico?”. Todavia, 66.7% dos entrevistados consideram
que as práticas foram ótimas e 33.3% regulares (Gráfico 2).
Gráfico 2: Como você classifica as contribuições das atividades propostas nas oficinas (escrita de um
projeto/ identificação da estrutura de projetos de extensão, ensino e pesquisa/ dinâmicas com as variadas
inteligências/ planejamento de uma planilha de atividades) no seu conhecimento acadêmico?

Por conseguinte, em busca de investigar como os estudantes avaliam a interação dos
executantes das oficinas com si mesmos, foi selecionada a pergunta: “Como você considera a
interação entre os ministrantes das oficinas e os pibidianos?”. Neste, 80% dos alunos analisaram
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como ótimo e 20% regular (Gráfico 3).
Gráfico 3: Como você considera a interação entre os ministrantes das oficinas e os pibidianos?

Por último, para analisar quanto a plataforma de escolha para realização das oficinas foi
acessível aos participantes, selecionou-se a pergunta: “Você considera que as oficinas foram
ofertadas em uma plataforma acessível?”. Contudo, 100% dos alunos responderam que sim
(Gráfico 4). Visto que com a realização das atividades de forma online, grande parte dos
eventos, reuniões e encontros, estão sendo efetivados na plataforma Google Meet, por ser
gratuita e de fácil manuseio.
Gráfico 4: Você considera que as oficinas foram ofertadas em uma plataforma acessível?

4 Considerações Finais
Nessa perspectiva, conclui-se que as oficinas pedagógicas oferecidas pelo PIBID
ofereceram grandes conhecimentos para os futuros educadores participantes do programa. Elas
são uma alternativa para o desenvolvimento dos saberes necessários para a profissão docente,
ajudando na produção e desenvolvimento de conhecimento em áreas específicas, de forma
rápida, dinâmica e atrativa. Ademais, constata-se que a participação no programa proporciona
também, uma melhor qualificação na futura atuação docente dos bolsistas.
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RELATOS DE UMA EXPERIÊNCIA COM O REANP NOS ANOS FINAIS DO
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Resumo:
A pandemia da Covid-19 fez com que diversas atividades cotidianas, majoritariamente
presenciais, fossem substituídas por atividades exclusivamente remotas. Com a educação
não foi diferente, visto que as escolas em todo o Brasil adotaram o Regime Especial de
Atividades Não Presenciais (REANP), no intuito de preservar a saúde dos estudantes e dos
diversos profissionais que atuam nas escolas. As aulas remotas desde o primeiro instante
vêm sendo um desafio para todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, pois
modificaram principalmente a maneira pela qual professor e aluno interagem. O objetivo
deste trabalho foi relatar experiências vivenciadas no Programa Residência Pedagógica
durante todo o mês de Fevereiro de 2021, nas aulas síncronas, com uso de aplicativo de
reunião, em diferentes turmas dos anos finais do Ensino Fundamental de uma escola
pública estadual da cidade de Rio Verde - GO. Evidenciou-se, no período vivenciado que,
nas turmas de 9° Ano a presença dos alunos nas aulas foi muito reduzida, o professor
passou a maior parte do tempo sem nenhum feedback, pois os estudantes permaneceram
todos com as câmeras desligadas e raramente abriam os microfones. Já nas turmas de 6°,
7° e 8° anos, os alunos se mostraram mais presentes nos momentos de aula online, além de
mais participativos. Em dado momento da experiência, os residentes pedagógicos
realizaram intervenções, com a orientação e apoio do professor regente das turmas. Ao
realizar as intervenções pedagógicas, percebeu-se um maior envolvimento dos discentes,
por meio do aumento das câmeras ligadas, e das respostas quando uma pergunta era feita,
revelando um cenário totalmente diferente dos primeiros momentos vivenciados. Em uma
reunião com a equipe docente realizada posteriormente às intervenções, foram levantados
pela gestão da unidade de ensino, questionamentos sobre quais medidas a serem adotadas
para elevar a participação efetiva dos estudantes nas aulas remotas, o que fazer para trazer
o aluno para mais próximo da escola neste momento de REANP e o que fazer para que o
professor permaneça motivado neste novo formato de aulas. Estes momentos trabalhados
com as turmas dos anos finais do Ensino Fundamental desta escola foram muito
gratificantes, e percebeu-se que mesmo com as dificuldades, é possível que a internet
encurte espaços e estreite relações acadêmicas.

Palavras-chave: Aulas remotas; REANP; Residência Pedagógica.

ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DO ENSINO REMOTO
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Resumo:
Este trabalho busca apresentar um relato de experiência do Programa Residência Pedagógica
na sala de aula do 1º ano do primeiro ciclo do Ensino Fundamental I da Escola Municipal
Blandina Vasconcelos Alamy, no município goiano de Buriti Alegre. O mesmo apresenta
sobre as vivências e experiências do trabalho com a alfabetização no contexto de suspensão
de aulas presenciais e realização de aulas remotas devido à pandemia de Covid-19 pela qual
estamos vivendo. A pandemia afetou a educação, o qual se tornou desafiador, afetando em
termos de dificuldade principalmente os primeiros anos do ensino fundamental, exigindo
dos alunos e educadores inovação. Sabemos da importância da alfabetização para a criança
e da complexidade que envolve o processo de ensino-aprendizagem referente ao sistema
notacional, ainda mais quando se é necessário que a alfabetização aconteça em meio a um
distanciamento social pelo qual o nosso país está passado. Podemos perceber que não está
sendo uma tarefa fácil para professores, estagiários/residentes, alunos e familiares e que essa
nova realidade exige muitas adaptações. Este novo método de ensino trouxe para a prática
pedagógica pontos positivos e negativos os quais se relacionam diretamente com o ensino
aprendizagem das crianças que são egressas no processo de alfabetização.
Palavras-chave: educação; pandemia; aprendizagem; alfabetização; experiência.
1 Introdução
O presente trabalho caracteriza-se como um relato acerca da experiência de iniciação
à docência, proporcionada pelo Programa Residência Pedagógica (PRP), programa da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O referido
programa é importante pois proporciona a relação entre o IF Goiano – Campus Morrinhos e
a escola-campo, qualificando os futuros profissionais da educação e os inserindo na realidade
da qual irão fazer parte. Como sabemos, a formação precisa ser compreendida como um
contínuo e longo processo, sendo este capaz de interligar universidade e escolas instituições

de educação básica, visando assim preparar mais ainda os futuros educadores e facilitando o
processo de ensino e aprendizagem dos estudantes e futuros docentes. Desse modo, o
Programa Residência Pedagógica possibilita justamente isso ao promover o diálogo entre a
teoria e a prática presente nessas duas instâncias formativas.
O Programa proporciona aos seus estagiários/residentes, uma oportunidade de
extrema importância, um programa que possibilita o desenvolvimento de subprojetos, os
quais se relacionam diretamente com a teoria apresentada pelo curso de licenciatura, esses
subprojetos são orientados por docente da Instituição de Ensino Superior (IES) que é
coordenador do programa do referido campus e pelo preceptor da escola, que é um professor
com formação na área.
O Covid-19 tem afetado a sociedade de forma global, interferindo em todos os
aspectos possíveis e a educação se insere nesse contexto. Constata-se que este vírus trouxe
uma realidade atípica para os vários setores sociais do final do ano de 2020 estendendo-se
ao longo do ano de 2021.
Desta maneira, uma das grandes preocupações desse presente é a educação,
preocupa-nos como vai ser a situação do processo de ensino e aprendizagem, as relações
sociais pós pandemia, o desenvolvimento dos alunos, entre outras coisas. Um caminho
adotado por instituições públicas e privadas em nosso país é o ensino por meio de
plataformas virtuais, denominado por muitos como aulas remotas, utilizando-se de
tecnologias para promover o ensino e seguir com os calendários de atividades letivas.
Durante o desenvolvimento do projeto “Gêneros textuais na alfabetização por meio
do ensino remoto” numa sala de alfabetização, todas as aulas da professora regente que
observamos e as aulas que nós desenvolvemos foi por meio de vídeos pelas plataformas
digitais no Whatsapp, Google Meet e Google Forms. Mas, diante dessa realidade, fica as
indagações: Como promover educação em tempos de pandemia? Será provável promover
um ensino de qualidade por meio de aulas remotas? As aulas remotas contemplam de fato
toda a sociedade ou seria mais um meio de promoção e evidência das desigualdades sociais
em nosso país?
Assim, entendemos que na sociedade letrada em que vivemos a alfabetização e sua
importância na vida das pessoas é cada vez mais fundamental e necessita ser desenvolvida e
vivenciada de forma mais significativa e proveitosa possível, o que gera diversos desafios
por parte dos professores alfabetizadores. E, tendo em consideração o momento atual de
suspensão de aulas presenciais e adoção de aulas remotas online, esse desafio tornou-se

ainda mais difícil para os docentes alfabetizadores, como também para os próprios
estudantes e seus pais ou responsáveis.
Uma forma de agregarmos conhecimentos acadêmicos ou seja, relacionarmos
saberes teórico-práticos a essa vivência escolar, que futuramente será seu local de trabalho.
Nesse caso são exatamente os projetos e programas como o PRP, que irão proporcionar essa
função de junção da teoria e prática, de aspecto mais abrangente que a cadeira de estágio
regular, já que são várias horas a mais de experiência e estudos, nos tornando mais
observadores, reflexivos e críticos para superar desafios existentes na realidade e desafios
presentes no dia a dia de uma escola. O referido programa também contribui tanto para os
acadêmicos futuros docentes, como para os professores colaboradores, pois atualiza esses
profissionais que passam a ter contato com novas pessoas, novas metodologias, novas ideias
e perspectivas, podendo gerar interesse nos mesmos em melhorar cada vez mais a maneira
de desenvolver suas aulas e, claro, beneficia as crianças das instituições parceiras do projeto.
É evidente que com grandes crises se encontram grandes aprendizagens e que cabe a
nós futuros professores motivar e incentivar os alunos e familiares a não desistir da educação.
Portanto, esse momento desafiador ensinou que é fundamental priorizar a educação de
qualidade em busca de um desenvolvimento pessoal e futuro dos alunos.

2 Metodologia
Como recurso metodológico para a elaboração do presente resumo, utilizamos o uso
da observação, reflexão e descrição da própria experiência, sendo esta de caráter qualitativo,
considerando que os resultados obtidos foram retirados por meio da observação e vivência,
e não podem ser descritos por meio de tabelas ou números, e servirão para futuras reflexões.
A pesquisa qualitativa oferece suporte ao pesquisador autonomia na análise dos
dados, ou seja, trabalha com o universo de significados na qual está relacionado com o ser
humano em sua totalidade. Assim, foi definida por possibilitar uma visão mais ampla do
objeto estudado pois, “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes [...]” (MINAYO, p. 22, 1994).
Como metodologia, para o desenvolvimento das aulas, foram utilizados materiais
didáticos, materiais de apoio e plataformas digitais (whatsapp). Ademais, durante todo o
período de docência, procuramos estimular os alunos a interagirem em vídeos (como meio
de respostas), tornando assim o aprendizado mais ativo. Bem como os motivamos sempre a

superarem suas dificuldades, sempre com muito cuidado e delicadeza ao tentar tocar no
universo deles. Tornando a experiência benéfica para ambos e sendo esta caracterizada por
um aprendizado mútuo.

3 Resultados e Discussão
No final do ano de 2019 o mundo foi surpreendido com a notícia de uma epidemia
respiratória que havia começado na China e estava atingindo grande parte da população, que
apresentavam sintomas de grau leve a grave. O mundo ficou atento ao desenvolvimento
dessa epidemia que era causada por um vírus denominado o Novo Corona vírus. Em
fevereiro de 2020 foi diagnosticado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil e em 18 de março
diversas atividades foram suspensas, inclusive as aulas presenciais. Com o cancelamento das
aulas presenciais as instituições escolares tiveram que se reinventar e encontrar métodos de
levar o conhecimento aos estudantes mesmo diante do distanciamento social, e assim,
continuar com o processo de desenvolvimento de ensino-aprendizagem. Os debates em torno
dessa nova pauta foram ampliando ao passo que o distanciamento era sugerido pelos
especialistas a fim de conter a disseminação do vírus.
Durante o desenvolvimento do projeto, as crianças passaram então a ser assistidas pela
escola através de aulas online, vídeo aulas, grupos de Whatsapp, apostilas entre diversas
ferramentas que foram e estão sendo utilizadas para amenizar o efeito da pandemia na
escolarização das crianças, aulas estas que estão sendo chamadas de aulas remotas. As aulas
remotas fazem com que o ensino se torne mais complexo, devido a distância, a professora usa
os meios que podem e que sejam capazes de alcançar o maior número de crianças, como
exemplo, para tomar a lição ligava para cada criança em vídeo chamada, mas infelizmente nem
todas as crianças tem acesso a internet e muitas não tem o tempo disponível.

As vivências em sala de aula no período de desenvolvimento de aulas nos
concederam uma base sólida e uma imensa visão acerca desse contexto escolar, além de
conhecimentos que irão adequar de ponto de partida para o desempenho no ambiente escolar,
visto que aprendemos a enxergar a realidade, vivência esta que não conseguimos aprender
somente na teoria, mas também na prática (desta vez uma prática um pouco diferente e
complexa) mas, o que será um diferencial enorme em nossa vida até mesmo quando
concluirmos a licenciatura.

Dessa forma, reconhecemos que a alfabetização não é um processo fácil tão pouco
se tornará sendo realizado à distância. As aulas remotas ou online que acontecem, muitas
vezes, por meio da internet já eram um recurso utilizado por universidades e cursos de ensino
superior ou técnico, mas não era de domínio de alunos e professores da educação básica,
portanto, estes tiveram que se adaptar as novas ferramentas e novas formas de se relacionar
nesse novo contexto.
Diante do exposto, vemos a relação dessas respostas e dos recursos usados pelos
docentes no contexto de pandemia, ao salientarem que
Essas ferramentas de comunicação promovem a interação e a colaboração
porquanto facilitam a interconexão de uma série de pessoas com a
finalidade de propiciar o fluxo de informação entre elas, e também a
realização de trabalhos conjuntos. (HOLANDA; PINHEIRO;
PAGLIUCA, 2013, p. 409).

Desse modo, tais ferramentas são muito úteis possibilitando assim, o
desenvolvimento do trabalho dos docentes em interação com seus educandos mesmo à
distância. Sobre as dificuldades dos alunos no desenvolvimento de suas atividades de
alfabetização no contexto atual, e os principais destaques foram a falta de recursos como
acesso à internet, o tempo e a falta de paciência e participação dos responsáveis pelas
crianças.
Nesse sentido, percebemos o papel fundamental da família para o desenvolvimento
da aprendizagem e, nessa circunstância de pandemia em que a casa praticamente se tornou
a sala de aula, essa função e sua importância tornam-se ainda mais indispensáveis, onde os
responsáveis passa a ser o principal conduto entre as crianças e escolas, assim, a relevância
que esses pais ou responsáveis atribuem à instituição escolar e à educação de suas crianças
é o reflexo de suas atitudes que podem propiciar ou não uma aprendizagem efetiva.
Assim, percebe-se que o peso maior ainda continua com os educadores, que mesmo
à distância e especialmente por causa dela, têm que se redobrar ainda mais que o normal para
alcançar os alunos e ajudar a família nessa missão e nessa maneira de alfabetizar que muitos
de nós nunca havíamos imaginado antes. Nessa perspectiva, como indicam Ferreira e
Albuquerque (2013, p. 118, 119) “É importante o professor saber que ele pode associar
formas diferentes de fazer e tentar, por diferentes caminhos para que seus alunos
compreendam”. E, diante do cenário que estamos vivendo, é nesse momento que o professor
passa a pensar sobre o novo e a fabricar a sua prática a partir do que ele já sabe, já conhece
e já faz.

4 Considerações Finais
O desenvolvimento da experiência na escola campo possibilitou o aumento da
capacidade de reflexão sobre as experiências e a possibilidade de analisar as situações
cotidianas à luz das teorias vistas no curso de Pedagogia, o que contribuiu para a minha
formação como pessoa e como Por meio do Programa Residência Pedagógica é possível
identificar a dinâmica e a realidade de organização das instituições escolares da rede pública
de ensino nos preparando para o futuro como professor. O contato com a sala de aula (virtual)
nos levou a ter outro olhar para com a escola, para com os alunos/responsáveis e suas
diferentes realidades.
A oportunidade de participar do Programa Residência Pedagógica se caracterizou
como uma excelente e inesquecível experiência, mesmo com um contato contínuo e remoto
durante um período de tempo com a sala de aula (com os alunos, professora e responsáveis)
nos fez crescer como pessoas e também como estudantes de graduação, visto que passamos
a nos empenhar mais ainda e a enxergar a sala de aula, os professores e a própria graduação
de outra maneira. Desta maneira, a oportunidade nos proporcionou vivências únicas ainda
no processo de formação, nos levando a lidar com situações reais (como a pandemia) no
contexto escolar e nos preparando mais ainda para nosso futuro profissional.
O conhecimento vai sendo adquirido ao mesmo tempo em que surgem novos
desafios, dificuldades que exigem empatia, cuidado e respeito para poder superar com as
adversidades da melhor forma. Levando-nos a aprender e refletir com isso, até mesmo a
desempenhar mais vezes a nossa compreensão para com o próximo, exercitar nossa
compaixão ao tentar adentrar no mundo de nossos alunos, que partem de uma realidade bem
diferente da nossa, vivenciam perspectivas distintas e isto exige cuidado de nossa parte.
Porém, os estimulando sempre a enxergarem o mundo e a existência de formas e concepções
diferentes, respeitando a peculiaridade de cada um dos indivíduos.
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Resumo:
A dislexia é uma dificuldade de aprendizagem muito presente no ambiente escolar e tema
de recorrentes discussões que pode ser diagnosticada tanto na infância quanto na vida adulta.
O presente artigo é oriundo de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica que se inicia com um
estudo teórico descrevendo posteriormente um estudo de caso. Quanto aos procedimentos
técnicos ela é classificada como um estudo de caso. O estudo de caso é caracterizado por
uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais. O
presente resumo tem como objetivo entender e analisar possíveis estratégias para ajudar um
aluno disléxico, demonstrando aos educadores diferentes métodos para compreender suas
capacidades e necessidades, chegando assim a uma definição de dislexia, suas causas e quais
sinais são demonstrados pelo educando que podem ajudar a diagnosticar o transtorno.
Observando que a dislexia é um distúrbio de aprendizagem e não uma doença e se
diagnosticada no início os resultados de possíveis intervenções podem obter mais sucesso,
ou seja, o indivíduo vai melhorar o processo de ensino e aprendizagem mais facilmente,
concluímos que se faz necessário o apoio da família em conjunto com a escola que deve
orientar seus profissionais a desenvolver metodologias de ensino que possibilitem maior
desenvolvimento do aluno. Atualmente, a dislexia é classificada como um transtorno de
aprendizagem hereditário e sem cura, que acarreta uma falha nas conexões cerebrais,
principalmente nas regiões responsáveis pela leitura, pela escrita e pela soletração. As
dificuldades causadas por esse transtorno podem ser melhoradas em até 80% desde que seja
diagnosticado o mais precocemente possível e tratado de forma adequada. Assim, muito se
discute a respeito da dislexia, assim abordaremos seus conceitos, sintomas e possíveis
intervenções necessárias para enfrentar seus obstáculos em atividades escolares, como
leitura e escrita.

Palavras-chave: Dislexia. Transtorno. Intervenções.
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Resumo:
O presente relato de experiência resulta de nossa inserção no Programa Residência
Pedagógica (PRP) e tem por objetivo expor as experiências, vivências e ações
desenvolvidas em uma instituição de ensino público no município de Morrinhos, perante o
contexto da pandemia COVID-19. As realizações dessas atividades ocorreram no segundo
semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021. A instituição de ensino adotou como
método de ensino vídeoaula, videoconferências e atividades, selecionadas pelo sistema de
ensino municipal pelo Regime de Aulas Não Presenciais (REANP). As aulas
desenvolvidas em sala de aula de forma remota somente foram possível depois de um
processo de adaptação com a intuição, professores e gestores, procurando a melhor forma
de atuação dos residentes, dentro das leis e diretrizes que a escola segue. Portanto, as
ações realizadas até o presente momento tiveram como objetivo principal dar suporte para
a turma e até mesmo para professora, produzindo atividades e videoaula, uma vez por
semana, de acordo com o plano pedagógico desenvolvido pela instituição. As ações
realizadas de forma remota estão sendo de grande relevância para a formação docente.
Tendo em vista possibilidade de articulação entre a teoria e a prática, processo essencial à
formação do futuro pedagogo.

Palavras-chave: Educação. Pandemia. Experiências.. Regência.

1 Introdução
Durante a graduação de um docente, a oportunidade de estar em sala de aula para
vivenciar a realidade da vida profissional, permite com que os mesmos vivam momentos
únicos, quanto mais a prática for vivida no inicio da graduação melhor ocorrerá a formação
do mesmo ao final do curso.
O Programa Residência Pedagógica permite que ocorra uma “variedade de
estratégias para capacitar o profissional da sala de aula e dar-lhe ferramentas para atuação
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mais eficaz nas diferentes realidades em que se situa pode mitigar muitos dos problemas da
Educação Básica Brasileira” (SANT‟ANNA; MATTOS; COSTA, 2015, p.251), dentro de
uma sala de aula, assim como a interligação entre a teoria com a prática em sala de aula,
por meio de ferramentas que facilite essa atuação, por meio de sugestões, livros e leituras
que relatem sobre essa atuação em sala de aula.
Sabemos, portanto, que o papel de professor é um tanto difícil, porém com a prática
e a teoria recente que o PRP permitiu antes mesmo da conclusão está proporcionando uma
experiência salutar. Portanto, o objetivo desse relato é descrever experiências vividas no
RP.
Durante todo o período dessa regência, foi procurado desenvolver e preparar aulas
dentro do conteúdo semanal da professora regente, com revisão de conteúdo do ano
anterior. Assim, trouxemos diferentes temas a cerca dos gêneros textuais, em busca de
trazer mais foco dos alunos para suas atividades. Bem como os motivamos em todas as
atividades dar exemplo de como a mesma deve ser feita, sempre com muito cuidado e
atenção ao tentar tocar no universo deles, por meio das aulas. Tornando a experiência
benéfica para ambos e sendo esta caracterizada por um grande aprendizado.

2 Metodologia
Como recurso metodológico para a elaboração do presente resumo, foi feito o uso
da observação, reflexão e descrição da própria experiência, já decorrida ao longo da
graduação e opiniões de professores com mais tempo dentro dessa área de Licenciatura.
Sendo o presente relato de caráter qualitativo, visto que os resultados obtidos aqui
foram extraídos a partir da observação e vivência, em sala de aula no Ensino Fundamental,
durante todo esse período das aulas remotas. Assim, o mesmo não poder ser descritos por
meio de números, e sim por reflexões futuras.
A escolha metodológica deste estudo é resultado de observações e reflexão, sobre o
desenvolvimento das aquisições da leitura e da escrita, já que se trata de uma turma do
1/ano do Ensino Fundamental, que está percorrendo um processo de alfabetização e
letramento, foram desenvolvidas aulas voltadas para esses processos, aulas que tivemos
.
retornos significantes
tanto por parte dos alunos, quanto pela professora regente.

Como metodologia, para o desenvolvimento das aulas, foram utilizados materiais
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impressos, materiais de apoio e videoaulas. Assim como a produção de planejamentos de
aulas, por meio de um plano municipal que tem como base a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC).

3 Resultados e Discussão
As experiências com as aulas pelo sistema REANP nos ofereceram e apresentam
uma base contínua e de certa forma uma ampla visão acerca desse contexto escolar, além
do mesmo oferecer conhecimentos que irão servir de ponto de partida para o desempenho
em sala de aula, tanto de forma presencial quanto online.
De certa forma e pelas condições em que estamos passando por conta da COVID
19, ampliamos nossos olhares a cerca de uma realidade que vai além da escola, claro com
pontos negativos, porém com pontos positivos que nos torna seres mais sociais. Durante
esse tempo, podemos perceber o quanto a participação dos pais no ensino e aprendizagem
de seus filhos é importante.
Chegando a conclusão, que por meio da prática e da realidade vivida, não
conseguimos aprender somente na teoria, mas também na prática, o que torna diferencial
em nossa vida até mesmo quando concluirmos a licenciatura.
Podendo assim, enfatizar a fala de Selma Garrido, que diz:
A profissão docente é uma prática social, ou seja, como tantas outras, é uma forma
de se intervir na realidade social, no caso, por meio da educação que ocorre, não
só, mas essencialmente nas instituições de ensino. (PIMENTA; LIMA, 2005/2006,
p.11)

Nesse processo, é fundamental que o professor seja ele regente ou estagiário
esteja seguro na sua prática, que tenha planejado com cuidado e observância às
necessidades educacionais dos estudantes, que seja investigador e que saiba como utilizar
os métodos e as estratégias durante o ato de ler e escrever e até mesmo de apresentar sua
imagem facilita perante as câmeras, quando o aluno consegue compreender mais aquilo
que o professor deseja passar, ou seja, o professor deve ser conhecedor de quais são as
técnicas, métodos e metodologias para suas aulas, que chamem a atenção de seus alunos,
tendo como objetivo final a aquisição não de quantitativo mais sim de elementos
qualitativos no ensino-aprendizagem.
Ao que nos foi proposto pela instituição de ensino, e até mesmo pela professora
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regente da turma, é que trabalhássemos nesse primeiro momento revisão do conteúdo da
serie anterior. A instituição de ensino segue um plano de aula e um plano de atividades
pelo qual foi proposto pela Secretária de Educação, os mesmos possuem como base para o
planejamento a BNCC, que propõe um norte a ser seguido pelos professores em suas aulas.
Ao que nos foi direcionado, que continuássemos em constante acompanhamento
pela professora regente, quem nos deu todo o norte de como funcionaria as aulas. Então
nos foi proposto preparar uma vez por semana uma aula de português e outra de
matemática, tais atividades que deveriam ser entregues acompanhadas por um plano de
aula, o conteúdo seguia aquilo que a professora nos direcionava. Como as aulas estão
seguindo o sistema REANP, as atividades devem ser impressas e entregue aos pais, e no
grupo de pais/responsáveis da turma, deveria ser postado um vídeo explicativo daquela
aula e do conteúdo abordado na mesma.
O ensino mediado pela tecnologia se tornou um grande desafio ao professor. Pois a
Pandemia da COVID-19 veio ao mundo de uma forma repentina e ligeira, então todos
tiveram que se adequar as exigências que o mundo atual nos exige, assim foi os
professores, já se passaram um ano desde que tudo começou. Foi em busca de métodos que
facilitassem o seu ensino e os colocassem cada vez mais próximos dos alunos.
A graduação de certo modo contribuiu e esta contribuindo muito para esses novos
métodos, pois os docentes de graduação proporcionaram um direcionamento sobre
métodos e comportamentos diante de uma câmera, ao lecionar uma aula.
Nesse sentido, Folque (2011), relata que as ferramentas tecnológicas podem
enriquecer a diversidade de materiais e contextos de aprendizagem e estes devem fazer
parte do contexto natural de aprendizagem das crianças para que possam responder às suas
necessidades. Portanto, podemos pontuar aqui o quanto foi evolutivo nosso desempenho
durante essas aulas, ao conversar com a professora regente ela nos deu um retorno positivo
em relação às aulas, nos relatando o quanto esta sendo importantes essas aulas que o PRP
esta proporcionando na unidade de ensino.

4 Considerações Finais
O nesse período de atuaçãopor meio do programa Residência Pedagógica foi uma
experiência relevante para nossa formação. Foi nesse primeiro módulo que pudemos
compreender e ficar cientes das dificuldades enfrentadas pelos docentes na instituição.
4

Fazemos uman.ressalva que todos ainda estão se adaptando ao momento em que estamos
vivendo e estão cada um ao seu modo buscando alternativas para desenvolver o seu
trabalho de modo que os alunos consigam aprender, mesmo com as limitações impostas.
Pudemos conhecer assim o profissionalismo que os docentes possuem mesmo com suas
dificuldades as qualidades, são capazes de proporcionar um ensino de qualidade.
Destacamos que esse exercício teórico-prático de experiência próxima a docência resulta
em efeitos imensuráveis na vida de um estudante de graduação.
O referido programa trouxe diversas contribuições não só para a formação, mas
também vai além, nos permite ter uma visão mais ampliada de como será nossa futura
profissão, e com um viés ele beneficia instituições de ensino público, colocando os
residentes em contato com novas pessoas, novas metodologias, novas ideias e também
perspectivas, podendo gerar interesse nos mesmos em melhorar cada vez mais a maneira
de seus métodos e metodologias em suas próprias aulas, assim como o ensino remoto, que
não era algo pensado, foi proposto e cada professor se modificou para alcançar os objetivos
esperados, perante a uma mudança tão repentina na sua vida e nas dos seus alunos.
A regência está sendo uma experiência enriquecedora e gratificante, mesmo com
seus contrapontos, vemos o quando esse „SER PROFESSOR‟ se torna uma profissão de
orgulho, pois é por meio dela que as outras vão surgindo. É momento de refletirmos e
pensarmos no ensino não somente como algo para ser ensinado, mas sim algo para ser
aprendido e vivido.

5 Agradecimentos
Ao Instituto Federal Goiano Campus Morrinhos, Ao Programa Residência
Pedagógica; A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a todos
docentes e discentes envolvidos nesse processo formativo.

6 Referências

FOLQUE, Maria da Assunção. Educação Infantil, tecnologia e cultura. Revista
Pátio, Jul./Set., 2011 – p. 8-11.

5

PIMENTA, Selma; LIMA,Maria. Estágio e docência: diferentes concepções.
Revista Poiesis, V. 3, N° 3 e 4, p.5-24, 2005-2006.
SANT'ANNA, Neide da Fonseca P.; MATTOS, Francisco Roberto P.; COSTA,
Christine Sertã. Formação Continuada de Professores: a experiência do
Programa de Residência Docente no Colégio Pedro II. Educ. rev., Belo Horizonte, v.
31, n. 4, p. 249- 278, dez., 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/ scielo.php? script
=sci_arttext&pid=S0102- >. Acesso em: 25março. 2021.

6

1

QUEIMADAS E SEUS IMPACTOS NA ATMOSFERA: UM PROJETO
DO PIBID A PARTIR DA EDUCAÇÃO CTSA
MENDES FILHO, Clovis, Teodoro 1; FARIAS, Vitória, Rodrigues de2; ANDRADE,
Gabriel, Moura3; OLIVEIRA, Isabella, Fernandes4; LACERDA, Nília, Oliveira,
Santos 5; SENA, Chrystiane, Lourenço, Cruz.6
1Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus XXXX
E-mail do aluno: clovismends16@gmail.com.br.

Resumo:
Este projeto foi elaborado por 2 bolsistas e 3 voluntários do Programa Institucional de Bolsa
e iniciação à docência (Pibid), com duas turmas de 3º ano do ensino médio, da rede estadual
de educação localizado no município de Anápolis. Para a concretização das atividades desse
trabalho, organizamos por meio da metodologia dos três momentos pedagógicos que
consiste na problematização inicial, no qual este momento o professor deve partir de alguma
situação que contemple a realidade dos alunos e os mesmos são desafiados e compartilham
o que pensam sobre; já a organização do conhecimento é o momento em que é aprofundado
o conhecimento sobre o tema discutido na problematização inicial e a aplicação do
conhecimento é realizada a sistematização do conhecimento, no qual o aluno tem por
finalidade resolver problemas, em que serão protagonistas em ações e propostas que
abordem questões sociais reais do cotidiano. O projeto permitiu que os estudantes
trabalhassem o senso crítico-reflexivo e a participação nas discussões realizadas. Em suma,
é possível notar a importância de se trabalhar com os três momentos pedagógicos, a
problematização inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento leva
ao aprimoramento e aprofundamento do conhecimento dos alunos.
Palavras-chave: Queimadas. Poluição atmosférica. Educação CTSA. Pibid.
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1 Introdução
O movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) teve sua origem marcada por
volta dos anos 60 a 70 (AULER, 2003), sendo caracterizado por formar um campo de estudo
voltado para a investigação científica e para as políticas públicas, cujo objetivo principal é
analisar as relações existentes entre a CTS (PINHEIRO, 2005).
As discussões sobre o desenvolvimento científico e tecnológico e as questões
ambientais precisam estar presentes na sociedade atual e também em sala de aula.
Atualmente, um dos maiores desafios impostos à educação é a necessidade de formar
sujeitos ativos, preparados para tomar decisões e intervir na sociedade de forma responsável.
A escola como lócus de formação para a cidadania, compreende-se que o ensino de Ciências
assume papel fundamental, pois favorece o entendimento dos avanços, benefícios,
implicações e consequências do desenvolvimento científico-tecnológico, tanto para o meio
ambiente quanto para as relações sociais (CHASSOT, 2016)
De acordo com Dutra, Giordani e Malacarne (2015, p. 2), um estudo com enfoque
CTS privilegia “o estabelecimento de relações entre o mundo natural (Ciência) e o
construído pelo homem (Tecnologia), juntamente com o seu cotidiano (sociedade). Tal
relação, contextualizando-se com a realidade global”. Para Santos e Schnetzler (2003, p. 35),
Esta perspectiva do movimento CTS aliada a uma proposta educacional dialógicoproblematizadora (FREIRE, 1987) permite que o conhecimento químico seja trabalhado
juntamente com uma formação crítica, conduzindo à reflexão sobre suas implicações sociais
e ambientais. Desta forma, no decorrer do processo ensino aprendizagem, possibilita-se que
os educandos desenvolvam a capacidade de se posicionarem criticamente frente aos
problemas atuais, tanto em nível global quanto aos relacionados à sua realidade cotidiana,
articulando o conhecimento químico às questões sociais, ambientais, econômicas e políticas.
De acordo com Santos (2008), é indispensável que a temática a ser problematizada
parta da realidade do aluno, pois uma das condições para a educação libertadora proposta
pelo educador Paulo Freire é questionar as situações vivenciadas pelos estudantes em seu
dia a dia.
Assim, a escolha do nosso tema se deu durante o segundo semestre de 2019, mais
precisamente em agosto, quando tivemos uma grande repercussão nos principais meios de
comunicação sobre as queimadas na Amazônia no qual cresceu muito rápido e foi um
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assunto de grande repercussão gerando grandes impactos ao ambiente. O mês de agosto foi
marcado por muitas notícias preocupantes para a Amazônia brasileira, uma delas foi de que
o desmatamento tinha atingido “aproximadamente 1.394 km2, um valor 120% maior do que
o mesmo mês em 2018. Somente nos oito primeiros meses de 2019, a área total com alertas
de desmatamento foi de 6 mil km2, um valor 62% maior do que o observado para o mesmo
período em 20181.”
Atualmente as repercussões quanto ao tema cresce em grande escala, levando em
consideração a amplitude que tem o assunto sobre queimadas, os agravamentos gerados a
partir da quantidade de queimada em que o ambiente sofre durante todos os dias do ano tem
gerado uma preocupação enorme em meio a sociedade. Tivemos a queimada na Amazônia
no qual cresceu muito rápido e foi um assunto de grande repercussão gerando grandes
impactos ao ambiente.
A queimada na Amazônia foi mais um marco no qual coloca a sociedade para se
preocupar com esse quesito, agora no contexto geral as queimadas trazem grandes
consequências que colocam o ser humano como protagonista em relação a isso. A intenção
as vezes é simplesmente abrir espaço e até mesmo sem nenhuma maldade, ocasionando
então algo ainda maior sem “intenção”.
As queimadas podem ser provocadas direta ou indiretamente pelo homem. No
Brasil, o fogo é utilizado, de modo geral, diretamente para: (a) limpeza de áreas
tanto agrícolas como florestais, (b) renovar pastagens, melhorando a oferta e
qualidade dos alimentos; (c) abrir novas fronteiras agrícolas, (d) melhorar o manejo
de pré-colheita da cultura da cana-de-açúcar e (e) controlar pragas e doenças em
culturas (anuais e perenes), em manejo pós-colheita, entre outras. (REDIN,

2011, p.382)
O desmatamento, as queimadas, e outras formas de degradação do ambiente são
questões que são abordadas constantemente em nosso país. Todos os anos a preocupação
com o estado de um dos nossos maiores patrimônios naturais, a floresta Amazônica, é levada
em pauta assim como as diversas consequências de sua perda. Segundo Cabral (2013) a
vários problemas ocasionados pelas queimadas que afetam direta ou indiretamente a saúde
do ser humano, como o agravamento do efeito estufa, a poluição do ar, causando também
uma alteração direta da fauna e flora do ecossistema, implicações na economia gerada por

1

https://www.wwf.org.br/?72843/amazonia-um-em-tres-queimadas-tem-relacao-comdesmatamento#:~:text=Em%20agosto%20de%202019%2C%20uma,em%20cerca%20de%2043.753
%20km%C2%B2.
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meio da agricultura, entre outros.
Uma das principais consequências a ocasionadas pelas queimadas a saúde humana é
a ocorrência ou desenvolvimento de diversos problemas respiratórios como diz Gonçalves
(2012). Tanto nos países desenvolvidos como em desenvolvimento, as doenças do aparelho
respiratório representam uma elevada proporção de morbidade e considera-se que 60% das
doenças respiratórias estejam relacionadas aos poluentes ambientais.
Considerando todos os tipos de queimadas, queremos fazer com que o aluno
interprete que a poluição atmosférica traz sérios problemas em meio a sociedade e o projeto
tem o objetivo de sensibilizar a sociedade quanto as queimadas para diminuirmos ainda mais
e não trazermos tantos agravamentos.

2 Metodologia
O projeto foi elaborado por 2 bolsistas e 3 voluntários do Pibid, em um colégio
Campo da rede pública, com turmas do 3º do ensino médio, no turno noturno. Deste modo,
a metodologia abordada correspondeu a qualitativa e explorativa, tendo que para Deslauriers
(1991), na pesquisa qualitativa, o aluno é tanto sujeito quanto o objeto da sua pesquisa; já a
explorativa o estudante investiga o problema, mesmo não o conhecendo.
Na temática escolhida foi inserido a Educação CTSA para um melhor
desenvolvimento do discente ao se relacionar aos conteúdos de Química, além disso o
projeto ocorreu a partir dos 3 momentos pedagógicos dadas por Delizoicov, Angotti e
Pernambuco (2002), problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do
conhecimento.
Para a construção de dados houve a gravação de áudio e fotos de todas as aulas
efetuadas com o objetivo de analisar a postura dos alunos diante as atividades propostas e
como se posicionavam perante as aulas expositivas, slides e as questões que eram passadas.
O questionário manuscrito realizado presencialmente teve por desígnio mostrar o ponto de
vista dos alunos em relação ao conteúdo ministrado e como estavam seu pensamento depois
de um embasamento teórico e prático, esse questionário ocorreu por meio de 7 questões, que
foram respondidas em sala. Além disso, também aconteceu uma entrevista com 4 questões,
a partir de gravação de áudio, realizada em um dia que foi designado somente para esta
atividade, tendo por objetivo demonstrar a percepção dos alunos em relação ao projeto.
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3 Resultados e Discussão
O projeto foi realizado com sete encontros, além das reuniões presenciais para
planejamento das aulas, na qual foi utilizado como fundamento a dinâmica dos três
momentos pedagógicos que segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002)
denominados de problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do
conhecimento:

Observações realizadas pelos bolsistas

Problematização inicial

Problematização inicial: aconteceu por meio de
questões instigadoras, como “como acontece
uma queimada?”, “O que é uma combustão?”
levando a debates que foram auxiliados com
vídeos e slides. Dentro da sala de aula os alunos
puderam expor suas opiniões sobre o assunto e
assim discutir o conhecimento popular do
científico.

Os alunos se posicionaram de forma pacífica
sobre o assunto inserido para debate,
conseguiram expor seu ponto de vista e assim
tirar suas dúvidas, além de expor
curiosidades.

Organização do conhecimento: foram levadas
aulas expositivas e experimentais para os alunos
conseguirem compreender melhor sobre os
danos causados ao ambiente e a sociedade de
modo prejudicial. Os bolsistas levaram dois
experimentos para ser trabalhados com os alunos
no qual foram: 1. Sopro mágico: que mostrou
como os óxidos ácidos são proliferados e como
prejudicam o ambiente. 2.Tipos de combustão:
para mostrar qual o combustível que deve ser
usado e menos prejudicial.

As aulas expositivas e experimentais
serviram para os alunos conseguirem
visualizar a prática e teoria da temática, por
meio do que já havia sido discutido durante
as aulas e sido correlacionado com seus
cotidianos. Os alunos também participaram
no experimento no manuseio do sopro
mágico, levando a clareza do que aconteceu
de modo científico junto com a prática e
teoria levando ao entendimento.

Aplicação do conhecimento: este terceiro
momento não foi alcançado como o esperado,
porém durante todo o projeto foi levado em
consideração a sensibilização dos alunos quanto
ao tema.

O nosso terceiro momento foi realizado de
maneira que os alunos participaram de uma
palestra dos bombeiros e outra com o
palestrante Antônio com o pró-água, fizeram
perguntas e foram convidados para um evento
de plantio de mudas na Universidade
Estadual de Goiás (UEG) no campus
Henrique Santillo

Aplicação do
Conhecimento

Descrição das atividades

Organização do conhecimento

Quadro 1. Descrição das atividades e observações feitas pelos pesquisadores nos três momentos.

Fonte: elaborado pelos autores, 2021.

A problematização inicial foi o momento no qual utilizamos de questões
investigativas no começo de cada aula e vídeos relacionados com o tema Queimadas e
poluições atmosféricas, já que cada encontro tinha uma temática, na qual eram: Queimadas
na Amazônia, Ciclos biogeoquímicos, Queimadas e impactos, Chuva ácida, Combustão,
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Efeito estufa e aquecimento global, logo às questões foram diferentes, como por exemplo no
primeiro sobre Queimadas na Amazônia: “Quais as consequências dessas queimadas ?”,
afim de instigar o conhecimento, ocorrer uma discussão e relacionar com o cotidiano dos
alunos, gerando uma participação e a troca de conhecimentos já que os estudantes possuíam
realidades diversas. Assim, nós analisávamos o conhecimento prévio dos alunos para
continuar com a aula e ajudar a construir um segundo momento.
Na organização do conhecimento, utilizamos da análise dos primeiros momentos,
das reuniões e da educação CTSA por meio de estudos para levar experimentos
investigativos, apresentações no PowerPoint e vídeos para os alunos, para um melhor
entendimento do tema e da problematização inicial, além de relacionar com o dia a dia.
Nos encontros que tivemos foram realizadas 6 aulas de teóricas, porém duas dessas
haviam também prática, na qual efetuamos os experimentos: sopro mágico e tipos de
combustão, ministrado pelos pibidianos em frente a turma e realizados em duas aulas
diferentes de Chuva ácida e Combustão, depois dos questionamentos investigativos, logo em
seguida, procedeu-se as perguntas do que aconteceu na experimentação e a explicação veio
durante o restante da aula que foi feita a partir de slides. Em outros 4 encontros ocorreram a
realização de conteúdos envolvendo a temática teórica que utilizava de Power point e vídeo.
Na aplicação do conhecimento chegamos próximo a conclusão do terceiro momento,
com o desenvolvimento do projeto surgiram muitos imprevisto e empecilhos na escola como
alteração do calendário escolar, falta de tempo e isso acarretou que não tivemos a sincronia
dos nossos encontros. Para contornar todas essas situações que nos colocavam em alarme
tivemos duas palestras, uma com os bombeiros sobre as queimadas e outra com o Antônio
Zayek sobre o projeto pró-água, que nos possibilitou chegar próximo do terceiro momento.
Todas as turmas em que foram trabalhadas o tema participaram e receberam panfletos
sobre os devidos cuidados com as queimadas, as suas dúvidas foram sanadas pelos
palestrantes e o projeto foi estendido com plantio de mudas no qual ocorreu na Universidade
Estadual de Goiás, sendo esse o encontro para finalização do trabalho na escola. Os alunos
da escola em que estavam participando e sendo protagonista do projeto foram convidados
para o plantio dessas mudas.
Para a construção dos dados utilizamos um questionário e uma entrevista semiestruturada, no qual consegue realizar uma comparação objetiva dos estudantes e, ao
mesmo tempo, fornece uma abordagem personalizada e isso nos proporcionou uma melhor
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noção do quanto os alunos puderam aprender com o projeto. A entrevista foi realizada com
7 alunos.
Ao analisarmos a questão: “Quais os maiores problemas que você consegue ver no
seu bairro e na sua cidade?”, que tem como objetivo avaliar como está a real situação do
local em que os alunos convivem todos os dias, com a resposta do Aluno 1 “na cidade eu
posso ver o descarte incorreto de resíduos sólidos, tanto pelas empresas quanto pela
população.” Podemos observar que o principal problema que os alunos conseguiram notar
foi a falta da separação correta dos lixos e a coleta seletiva que devia ser feita, mas das sete
respostas que obtivemos, apenas a do Aluno 2 apresentou as queimadas como um problema
nas vizinhanças “No meu bairro eu vejo muitas queimadas e muita poluição.”
Já na questão: “Qual é sua sugestão de projeto socioambiental para amenizar ou
resolver esses problemas?”, tem-se a intenção de levá-los a pensar criticamente sobre o
problema em si e procurar uma solução que julga ser viável, na resposta do Aluno 3, “No
caso das empresas deve haver uma fiscalização mais assídua e presente, de modo que as
empresas sejam obrigadas a realizar o descarte correto dos seus resíduos.” É apontada a
má aplicação das leis que regulam esse descarte. Já na do Aluno 4 “Alguma ação do governo
que incentive as pessoas a não colocarem fogo em matos seco” propõem uma sensibilização
contra as queimadas por iniciativa do governo.
Após examinar a seguinte questão: “Quais os problemas que você consegue ver no
seu colégio que poderiam ser resolvidos por um projeto socioambiental?”, que busca trazer
ainda mais para perto dos alunos essa inquietação para com o ambiente, é notável a
preocupação do Aluno 5 com relação ao desperdício de água: “Aqui no meu colégio as vezes
quando chove acaba ocorrendo alguns acidentes como, encher de água e essa água poderia
ser reutilizada, poderia haver uma coleta dessa água de uma maneira simples mesmo.”
Na seguinte questão:” qual seria sua sugestão de projeto socioambiental para o seu
colégio?” como resposta o Aluno 6 apresentou sugestões de ações que poderiam melhorar a
situação do colégio com a seguinte resposta: “Uma área para coleta seletiva, e alguma área
com um campo com flores ou algo do tipo. “O Aluno 7 evidenciou a importância do
aproveitamento da água da chuva: “A reutilização da água da chuva.”
O questionário foi formulado com 7 questões discursivas, no qual o aluno
demostraria sua opinião e seus conhecimentos sobre o conteúdo ministrado durante o
semestre do projeto em sala de aula. No quadro 2, a seguir, estão as questões que
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compuseram o questionário.
Ao elaborarmos o questionário a primeira questão, no quadro 2, tem o intuito de
mostrar a importância em que o projeto teve para sensibilizar os alunos sobre o assunto
trabalhado durante o semestre, conseguimos observar melhor nas respostas do Aluno 1 e 2
‘’abrangeu áreas de extrema importância como ciclo da água, o efeito estufa, o aquecimento
global. Com isso vi a importância da preservação dos recursos hídricos e com o próprio
meio ambiente’’; “Expandiu meus conhecimentos sobre as queimadas, me conscientizando
dos problemas que podem ser causados por uma.” Respectivamente.
Quadro 2. Perguntas do questionário.

1. De que forma o projeto mudou seu entendimento sobre o assunto discutido?
2. No seu entendimento quais são os maiores impactos das queimadas para a sociedade e
para o ambiente?
3. Na sua opinião sobre a questão das queimadas na Amazônia e no cerrado:
a) O que pode ser feito por você:
b) O que pode ser feito pela sociedade:
c) O que pode ser feito pelo governo
4. Depois do nosso projeto, ao se deparar com alguém fazendo uma queimada ilegal, o
que você fará?
5. Quais as relações você consegue perceber entre as queimadas e seus impactos para os
ciclos que envolve o ar, o solo, a água, a tecnologia e a sociedade?
6. você conhece algum projeto ambiental desenvolvido em Anápolis e região? Quais?
7. O que é um projeto socioambiental?
Fonte: elaborado pelos autores, 2021.

Já na segunda questão tentamos analisar se estão cientes dos danos causados por
queimadas ilegais como foi comentado na resposta do Aluno 3 “Prejudicando não só a
nossa respiração mais como a nossa vida no mundo, todos sofrem com as queimadas” e
também obtivemos respostas, de alunos que sensibilizarão pela fauna como a do Aluno 4
“os animais ficam sem o seu habitat e acabam migrando para a cidade. Após um terreno
ser queimado a terra perde seus nutrientes e dificulta o plantio.” Notamos nas respostas de
alguns alunos uma sensibilização maior pelos danos causados a fauna.
A terceira questão trabalha com os alunos métodos de prevenção, basicamente o que
eles e a sociedade poderia fazer para cobrar de seus governantes a prevenção de queimadas
como demostrado na resposta do Aluno 5 ‘’fazer a minha parte não causando queimadas e
trabalhar para sensibilização da sociedade’’ a sociedade E o governo “Fazer propagandas,
palestras para que todos cuidem do nosso meio ambiente.”

9
Analisamos as reações dos alunos se caso eles se deparassem com uma cena no qual
haveria alguém colocando fogo em um espaço, ocasionando uma queimada ilegal. Ao
analisar algumas respostas dadas por alunos conseguimos filtrar essa do aluno 5 ‘’ia
convencer a desistir da ideia pois os efeitos são irreparáveis a curto prazo que pode
ocasionar a extinção de plantas e animais’’ e também obtivemos respostas no qual relataram
que fariam a denúncia como do aluno 6 ‘’denunciaria para as autoridades’’. Ao analisarmos
as respostas dessa questão notamos que a maior parte denunciaria e uma pequena parte dos
alunos tentaria sensibilizar pelos danos que pode ocasionar. Compreender se os alunos são
capazes de conciliar todo o conteúdo trabalhado com os ciclos biogeoquímicos e CTSA
(Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente), sendo este o enfoque de todo projeto.
O aluno 7 citou como as queimadas iriam afetar estes meios, “as queimadas estão
envolvidas no ciclo do ar, com emissão de gases poluentes os mesmos danificam solo e
plantações faz com que perca a fertilidade. A água é contaminada com a chuva ácida. As
queimadas também podem causar danos à saúde da sociedade.”, e com o aluno 8 foi obtida
a seguinte resposta “São muitos, pois não afetam um só mais sim todos, assim muda o
ambiente, um exemplo disso é o aquecimento global.”, tendo o aluno 8 citado a causa geral
de todos e não detalhadamente.
Analisamos se os alunos estavam cientes de projetos socioambientais que porventura
ocorriam na cidade de Anápolis ou em região próxima, talvez por falta de interesse ou por
problemas em divulgações desses projetos concluímos com a análise que poucos desses
alunos teve acesso a essas informações, esses projetos podem ter um déficit na hora de suas
divulgações por isso a sociedade não fica por dentro. Com as respostas dos que estavam
cientes do assunto que é relevante tivemos a resposta do Aluno 8 relata que ‘’ sim, projeto
de reflorestamento de ipês ‘’.
Mesmo com o pouco entendimento dos alunos sobre o assunto tivemos resultados
inesperados quanto as respostas na última questão como ‘’que envolve sociedade e
ambiente’’ tivemos poucas respostas que realmente eram esperadas com cunho qualitativo
como a do Aluno 9 ‘’ onde a sociedade junta para preservar o meio ambiente’’ e do Aluno
10 “São projetos comunitários para o bem do meio ambiente.”. Mesmo com estas respostas,
não foi possível compreender nos alunos o entendimento dos mesmos em saber sobre o que
é um projeto socioambiental e qual é a sua importância e necessidade.

10
4 Considerações Finais
Com a realização do projeto, a equipe adquiriu inúmeros conhecimentos e contribui
para a troca inestimável de experiências como componentes do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid, tais conhecimentos engrandecem a formação dos
integrantes como futuros docentes, e para os alunos que participaram do projeto,
proporcionamos novas experiências, pois quando se trata dos conteúdos de química eles são
considerados pelos alunos, complexos e difíceis. Toda essa dificuldade, exigiu de nós futuros
professores, uma atenção redobrada às práticas de ensino, como estratégias e instrumentos
diferenciados, que despertassem nos alunos a curiosidade durante seus processos de
aprendizagem.
É possível perceber a relevância de se abordar o tema “Queimadas”, numa
perspectiva CTSA, o que propicia ao aluno uma melhor compreensão dos acontecimentos
que ocorrem em seu cotidiano, desta forma, o projeto permitiu que os estudantes
trabalhassem o senso crítico-reflexivo e a participação nas discussões realizadas. Em suma,
é possível notar a importância de se trabalhar com os três momentos pedagógicos, a
problematização inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento leva
ao aprimoramento e aprofundamento do conhecimento dos alunos.
Com a utilização dessa metodologia do trabalho, foi visível um maior envolvimento
dos alunos, desde o início do projeto até sua finalização. Salientamos então, que a
metodologia de pesquisa nos beneficiou na realização de atividades que foram utilizados
vídeos, nas questões de aprofundamentos e discussões, o que trouxe uma maior
interatividade por parte dos alunos.
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ANEXO I – Modelo de resumo simples para a modalidade E-Pôster
EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA
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Resumo:
Atualmente o mundo está passando por um cenário hostil com covid-19 (coronavírus
disease), que forçou a população utilizar diferentes medidas de controle para que continuem
com seu modo de vida, no meio educacional não é diferente, onde o mesmo se encontra
afetado, sendo assim, escolas e universidades optaram por realizar as tarefas letivas
utilizando recursos digitais, tecnologias de informação e comunicação. Com esta nova
modalidade de ensino, professores foram forçados a se adaptar, sendo necessário se inventar
de maneiras diferentes de ministrar aulas, além de separar sua dedicação entre atividades
profissionais e familiares. Uma experiência educativa, abrange, sucessão e interação entre
quem aprende e o que é aprendido, mas ao inserir conteúdos e métodos que deverão ser
utilizados com os alunos deve-se levar em consideração a sua realidade social e sua condição
individual. Através do Programa de Residência Estudantil, foi realizado o contato com os
alunos da 6º e 7º Série através de um grupo de WhatsApp, onde foi disponibilizado para os
alunos materiais didáticos complementares (vídeos explicativos, áudios sobre o conteúdo e
mapas ilustrativos) com intuito de auxiliar os alunos nos estudos, estabelecer uma interação
entre a prática educativa e otimizar a interação com os alunos diante à nova realidade
educacional. Antes de ser enviado os materiais didáticos, os alunos eram questionados qual
conteúdo de Ciências foi repassado para eles e se possuíam alguma dúvida, afim de trazer
aos alunos um sentimento de confiança. Haviam poucos alunos que correspondiam as
mensagens enviadas, e quando questionados sobre o conteúdo, os alunos demonstraram
pouco interesse na forma em que o conteúdo foi disponibilizado e não recordavam qual
conteúdo foi repassado. Devido ao acesso no grupo e os materiais disponibilizados, muitos
evidenciaram não possuir um horário especifico para os estudos. Foi possível observar que

diante à nova modalidade de ensino os alunos não conseguem estabelecer uma rotina de
estudo, acarretando na desmotivação e desorientação destes em relação ao conteúdo
aplicado, onde se tornaram ainda mais passivos no processo educativo.
Palavras-chave: Desmotivação. Material didático. Recursos digitais. Rotina de estudo.
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Resumo
O presente artigo consiste acerca da primeira intervenção realizada pelos bolsistas do programa de
residência pedagógica em Geografia da UFPE, que consistiu numa aula remota acerca do tema
racismo ambiental, vislumbrando fazer menção ao dia da Consciência Negra, a partir criação da
lei Nº 10.639, e alteração da lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, sancionada em 9 de janeiro
de 2003. O planejamento das aulas se deu em cima da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC)/2018, do ensino fundamental. De acordo com o texto, o ensino das ciências humanas
provém estimular uma formação ética, em vista de auxiliar os estudantes a conceber a
responsabilidade necessária para compreender o valor dos direitos humanos. Os temas transversais
propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia (1998) vêm em busca de reforçar
o princípio da flexibilidade temática com a qual é possível trabalhar no ensino fundamental. O
próprio objeto de estudo da Geografia inclui também as questões sociais. Não obstante, é
indispensável abordá-los em contextos diversos de ensino-aprendizagem, tanto na própria área
como no convívio escolar. A aula ministrada dividiu-se em dois momentos, no primeiro momento
numa parte teórica, seguida de uma metodologia lúdica, onde um jogo contribuia para discussões
de forma mais dinâmica acerca do tema e uma maior interatividade da turma. Espera-se que os
resultados aqui apresentados possam suscitar demais trabalhos abordando questões raciais e
demonstrando a sua importância dentro da educação, uma vez que esta, é o nosso principal
construto com cidadãos.
Palavras-chave: educação; temas transversais; racismo ambiental.

INTRODUÇÃO
O Racismo Ambiental é tema oriundo de campo de debates pertinentes as discussões acerca
das injustiças ambientais, surgindo primeiramente no movimento negro dos EUA, no início da
década de 80. O conceito trata de como essas injustiças sociais e ambientais recaem de forma
desproporcional sobre etnias vulnerabilizadas (HERCULANO; PACHECO, 2006). Essa discussão
se faz extremamente pertinente num país com tantas desigualdades sociais e populações
marginalizadas, como é o caso do Brasil.
Consoante De Souza Abreu (2014), a questão racial no Brasil já ultrapassou as questões
raciais e étnicas imergindo-se não somente no contexto do convívio social, mas, também na vida
política no país e nas decisões governamentais. As circunstâncias de exclusão não apenas
resumem-se a questões sociais como cor da pele, religião, classe socioeconômica, mas também
abrange questões ambientais, a exemplo do local de moradia das populações marginalizadas.
É dentro desse contexto que residem discussões acerca das justiças e/ou injustiças
ambientais basilares ao racismo ambiental. Questões pertinentes a essa temática adquirem uma
roupagem ainda de maior importância dentro do contexto da globalização, adquirindo novas
feições com grupos socialmente segregados, uma vez que, o fenômeno traz consigo reestruturação
da produção que suscita os “territórios marginais ao capital”, os quais foram mantidos e
preservados em prol de uma população marginalizada, de uma economia de base tradicional e de
baixo nível de mercantilização, reforçando assim, disparidades socioeconômicas e naturalizando
hierarquias sociais (HERCULANO, 2008).
Assim, este trabalho tem como objetivo discorrer acerca do conceito de racismo ambiental
e sua inserção no contexto da educação, utilizando como exemplo uma intervenção realizada
dentro do programa de residência pedagógica, onde, dentro da temática da consciência negra, o
racismo ambiental foi abordado e trabalhado de forma lúdica com os estudantes do ensino
fundamental - anos finais, da escola municipal São Cristóvão.
A intervenção em questão consistiu na primeira realizada pelos residentes da Escola São
Cristóvão - que localiza-se na cidade do Recife - PE -, sendo conduzida pelos bolsistas, sob a
orientação da professora preceptora na turma de 7° ano que foi acompanhada. Os bolsistas
dividiram-se para realizar as tarefas necessárias para a aula, onde foram criadas uma apresentação
de slides com a abordagem teórica do tema e um pequeno jogo interativo com o intuito de fixar de

forma mais dinâmica o conteúdo proposto. A apresentação de slide foi sucinta e buscou levantar
a origem da data comemorativa da Consciência Negra, relembrar o passado escravista de exclusão
racial que o Brasil viveu e mostrar como tais preconceitos raciais e étnicos perduram até os dias
atuais e estão implicados em diversas questões sociais e políticas.
A finalidade da realização de tal intervenção foi relacionar a temática macro da disciplina
- a sustentabilidade -, com questões raciais, em prol de trazer para a turma uma visão
interdisciplinar dos assuntos. A abordagem da história da África e da luta dos negros no Brasil em
estabelecimentos de ensino fundamental e médio no país, consta na lei nº 10.639, e na alteração
da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que foi sancionada em 9 de janeiro de 2003. Além
disso, o Art. 79-B refere-se ao dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’ no
calendário escolar. Buscando mencionar a data em questão sem fugir do tema central da disciplina,
racismo ambiental foi ponto transversal que melhor encaixou-se diante da necessidade de
correlacionar determinados quesitos.
É válido pontuar também, que a disciplina de Sustentabilidade foi acrescentada à grade
curricular de todas as escolas municipais do Recife no ano de 2020. Com esse fato a capital de
Pernambuco tornou-se a primeira do Brasil onde o ensino de Sustentabilidade e Emergência
Climática são obrigatórios (FOLHA DE PERNAMBUCO, 2019).
METODOLOGIA
A aula ocorreu dia 26/11/2020, poucos dias após a data comemorativa da consciência
negra, através da plataforma online Google Meet. A aula foi ministrada na turma do 7º, na
disciplina de “Sustentabilidade”. A intervenção foi dividida em dois momentos: uma primeira
parte teórica, onde foi apresentada a temática de Racismo Ambiental e suas principais
características, sendo antecedida por uma breve introdução sobre a Consciência Negra e sua
importância sociocultural no espaço geográfico.
Por conseguinte, realizou-se um jogo lúdico intitulado “Racismo Ambiental” produzido na
plataforma Wordwall, o qual consistiu na seguinte dinâmica: como numa espécie de caça palavras,
cinco palavras ligadas à temática abordada durante a aula foram escolhidas, sendo elas: Justiça
Ambiental; Descriminação; Etnia; Equidade; Socioambiental e poluição.
O objetivo era que, no tempo de cinco minutos, além dos alunos encontrem as palavras
mencionadas, associarem às dicas a elas correspondentes, que consistem em breves definições

ligadas aos termos. Àqueles que não conseguiram cumprir o desafio no tempo proposto, um quadro
era mostrado ao final, revelando as palavras-chaves, bem como suas dicas correspondentes.
Destarte, vale ressaltar que o objetivo principal do jogo, não era fazer com que os estudantes
“ganhassem” ou “perdessem”, ou qualquer outra coisa de fins competitivos, mas que sim,
refletissem o conteúdo de maneira mais leve e lúdica, e acima de tudo, tivessem autonomia e
trabalhassem em equipe.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
As atividades lúdicas como recurso auxiliar do aprendizado

Os jogos são constituintes da nossa vida, presentes em várias fases do desenvolvimento,
não apenas na infância. Tais métodos têm o potencial de serem ferramentas eficientes, pois
divertem enquanto motivam, facilitam o aprendizado e aumentam a capacidade de retenção do que
foi ensinado, exercitando as funções mentais e intelectuais do jogador (TAROUCO et al, 2004).
O jogo desenvolvido teve o intuito de fazer os alunos buscarem palavras que foram ditas
durante a aula e correlacionarem elas a seus significados. Algumas palavras utilizadas foram:
equidade, justiça social, descriminação, etnia, socioambiental e poluição. A escolha destas
palavras específicas foi realizada em prol de dar ênfase aos conceitos levantados, para que estes
fossem agregados ao vocabulário do estudante e exercitarem sua memória relacionada ao conteúdo
ministrado na aula.
Dentre as duas metodologias utilizadas para a realização da intervenção em questão, a
lúdica, sem dúvidas, foi a que mais despertou interesse nos alunos, levantando maiores
questionamentos acerca da temática apresentada e gerando maior interação entre nós para com os
mesmos.
Foi considerada a importância de metodologias ativas para o aprendizado dos estudantes
diante do período atual de pandemia, onde o ensino ocorre de maneira remota, ocasionando perdas
consideráveis para a educação, atingindo principalmente aqueles que não possuem os recursos
digitais necessários para estabelecer a conexão entre aluno, professor e escola.
Segundo Moreira et al. (2012) as atividades lúdicas acrescentam ganhos significativos para
o processo de ensino e aprendizagem, de maneira que são essenciais para o desenvolvimento

cognitivo e emocional dos estudantes, favorecendo a construção de valores e conhecimentos
próprios de seu mundo.

Uma breve contextualização sobre racismo ambiental

No tocante ao Racismo Ambiental, que foi o principal tópico da aula, exemplificamos
como a falta de saneamento básico e medidas de proteção ambiental excluem, silenciam e põem
em perigo comunidades vulneráveis como as indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhas.
Tais populações sofrem com a falta de alcance das políticas públicas que protegem as pessoas de
riscos ocasionados pela má conversação e utilização do meio ambiente.
Desta forma, a desigualdade ambiental foi caracterizada como a gênese do racismo
ambiental, estando relacionada às demais desigualdades vivenciadas atualmente, sendo esta, uma
problemática originada nas desigualdades sociais. Layrargues (2009. p. 6) define como
desigualdade ambiental:

[..] a exposição diferenciada de grupos sociais a amenidades (ar puro, áreas verdes e água
limpa) e situações de risco ambiental. Minorias étnicas e grupos de baixa renda estão mais
expostos a riscos ambientais como enchentes (inundações), deslizamentos
(desmoronamentos), poluição, contaminação, etc. Ou seja, existe uma relação entre baixa
condição socioeconômica e alta exposição ao risco ambiental, corroborando a desigual
distribuição dos riscos ambientais entre os grupos sociais, causando injustiça ambiental.
Outra forma de conceber a desigualdade ambiental é relacioná-la com outras formas de
desigualdade, como raça, sexo, renda, etc. Neste caso, os indivíduos são desiguais
ambientalmente porque são desiguais de outras maneiras. Visto dessa forma, a noção de
desigualdade ambiental possui uma sobreposição a outras formas de desigualdade. Assim,
a desigualdade social estaria na origem da desigualdade ambiental, já que indivíduos e
grupos sociais possuem acesso diferenciado a bens e amenidades ambientais.

É dever do(a) educador(a), ao ministrar as disciplinas de Sustentabilidade e Educação
Ambiental, estabelecer um panorama da relação natureza e sociedade, de modo que, fique claro
para o estudante que se debruçar apenas sobre fatores ecológicos não é o suficiente para
compreender a dinâmica de transformação do meio ambiente, presente no atual sistema de
produção capitalista. O estudo da educação ambiental busca investigar como as ações humanas
afetam a natureza e de quais formas tais ações implicam nas praxes sociais.
Diante disto, segundo Neto (2014 apud SATO, 2004, p. 374) é indispensável abordar a
questão ambiental em sala de aula, pois tais discussões despertam o interesse no aluno para

observar sua própria realidade, trazendo tais conceitos para o entendimento de sua vivência, de
modo que o mesmo esteja ciente das razões que tornam-o parte integrante do meio em que está
inserido.
A partir disso, é possível debater em conjunto com a escola e sua comunidade, as
alternativas e soluções para os problemas ambientais que os envolvem, visando uma melhoria no
estado da natureza para as futuras gerações.
Sustentabilidade e Temas Transversais
O planejamento das aulas se deu em cima da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC)/2018, do ensino fundamental. De acordo com o texto, o ensino das ciências humanas
provém estimular uma formação ética, em vista de auxiliar os estudantes a conceber a
responsabilidade necessária para compreender o valor dos direitos humanos, do respeito ao meio
ambiente, bem como à própria coletividade, além de reforçar bens sociais como a solidariedade, e
especialmente, a preocupação com as desigualdades sociais vigentes em nossa sociedade.
Desta forma, a Base Curricular prevê como competência específica das ciências humanas
“Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade,
exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial,
social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social” (BRASIL, 2018,
p. 357).
Relacionar temas atuais levantados em sala de aula com o contexto histórico é igualmente
de suma importância, constando como competência na BNCC, no que diz respeito a “Comparar
eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e eventos ocorridos
em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados” (BRASIL, 2018, p. 357). A partir
disso, procurou-se remeter ao passado de escravidão vivênciado no país para complementar o
entendimento do aluno acerca da necessidade de abordar tais temáticas e fazé-lo compreender as
causas da atual dinâmica de exclusão racial existente.
No tocante ao ensino de geografia no ensino fundamental, segundo Brasil (2018), faz-se
necessário que nos anos finais, os alunos compreendam os processos que resultaram na
desigualdade social, assumindo a responsabilidade de transformação da atual realidade,
fundamentando suas ações em princípios democráticos, solidários e de justiça. Portanto, no 7° ano
as habilidades que o estudante deve desenvolver permeiam as possíveis conexões existentes entre

os componentes físico-naturais e as múltiplas escalas de análise, como também o processo
socioespacial da formação e distribuição territorial do Brasil e os usos desiguais do território,
considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como
aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras.
Os temas transversais propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia
(1998) vêm em busca de reforçar o princípio da flexibilidade temática com a qual é possível
trabalhar no ensino fundamental. O próprio objeto de estudo da Geografia inclui também as
questões sociais. Não obstante, é indispensável abordá-los em contextos diversos de ensinoaprendizagem, tanto na própria área como no convívio escolar. É preciso que tais temas façam
parte do planejamento dos professores das diferentes áreas, de forma articulada com os seus
objetivos e conteúdos.
Ao que se refere às abordagens metodológicas, o tema Sociedade e Meio Ambiente é o que
sugere maior verosimilhança, pois, “ao tratar da formação socioespacial, das novas
territorialidades e temporalidades do mundo, aborda-se de forma ampla os processos que geram
uma determinada ocupação do solo, as demandas por recursos naturais, o crescimento
populacional e a urbanização, entre outros” (BRASIL, 1998, p. 46).
Diante de tais assertivas, o Currículo de Pernambuco (2019) para o ensino fundamental
complementa as discussões contemplando temas sociais e saberes que envolvem várias dimensões,
como: política, social, histórica, cultural, ética e econômica. O que os unifica é o fato de se
relacionarem a diversos componentes curriculares, assegurando uma abordagem transversal,
interdisciplinar e integradora.
O tema Educação Ambiental presente no Currículo de Pernambuco traz este assunto como
constituinte de uma das dimensões do direito ao meio ambiente equilibrado e sustentável,
prioridade na da qualidade de vida das pessoas por meio de concepções e práticas
inter/transdisciplinares, contínuas e permanentes, realizadas no contexto educativo preservando a
biodiversidade e as culturas.
Além do tópico Educação Ambiental, o texto também menciona a Educação das Relações
Étnico-raciais e Ensino da História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, evocando “uma
educação das relações étnico-raciais que respeite a diversidade brasileira e que busque a
erradicação da desigualdade e discriminação, ensejando a construção de uma sociedade baseada

no reconhecimento das diferenças e na verdadeira democracia racial” (PERNAMBUCO, 2019, p.
38).
A importância de programas de iniciação à docência na discussão de pautas sociais
O programa de residência pedagógica consiste num importante momento na graduação de
estudantes de licenciatura para o estabelecimento do vínculo entre a teoria e a prática, ou seja, a
práxis no que tange aos processos de ensino e aprendizagem basilares à sala de aula. O ano de
2020 foi marcado por um acontecimento que provocou mudanças significativas nos moldes de
vida da sociedade, devido a pandemia do COVID – 19, com o distanciamento social, diversas
formas e processos sociais foram modificados, inclusive àqueles que tangem à educação.
Destarte, devido ao isolamento social promovido pela atual pandemia, o ensino presencial
foi drasticamente interrompido e, de certa forma, privado aos alunos dos mais variados níveis de
ensino, uma vez que, políticas públicas da área de saúde determinaram o isolamento social como
uma forma de evitar aglomerações e assim o aumento dos casos do novo coronavírus (MARQUES,
2020).
Dessa forma, na atual conjuntura que se encontra o contexto escolar, cabe buscar
alternativas que se adaptem à nova realidade e, acima de tudo, possam atender a demanda dos
envolvidos, levando assim a adoção de metodologias alternativas que procuram promover ao
estudante autonomia no seu processo de aprendizagem.
As políticas públicas e as instituições de ensino superior são dois fragmentos totalmente
envolvidos no desenvolvimento inicial da formação docente, pois, através desses dois elementos,
pesquisas e programas podem, e devem, ser criados para equilibrar uma possível crise na profissão
docente, como demonstrado nos resumos técnicos do Censo da Educação Superior de 2009, 2010
e 2011 disponibilizados pelo MEC/Inep (BRASIL, 2013a, b e c).
De acordo com Freire (1997), ensinar não se resume apenas na transferência do
conhecimento, mas, também, sobre criar possibilidades para a sua própria produção ou construção,
entendendo a educação como uma forma de intervir na realidade da pessoa e do mundo. Logo,
formar um bom profissional para a educação básica é resultado de um conjunto de experiências
empíricas que dependem da sua situação cultural, do curso de formação e história de vida.
Discussões acerca do seu cotidiano pedagógico e a importância que as práticas de ensino
tem para sua formação, agregaram e instigam professores a refletir sobre seus percursos

profissionais e a articulação entre sua vida pessoal e profissional, fazendo com que, ao passar do
tempo, os mesmos possam construir sua identidade através dessas experiências (FONSECA et al,
2019).
É interessante desmistificar alguns conceitos pré-estabelecidos acerca dos saberes do
educador. Menezes (2015) justifica que há uma falta de definição dos saberes envolvidos no
exercício da prática docente. Portanto, algumas ideias equivocadas acabam vindo à tona, como, de
acordo com Gauthier (1998), a opinião de que conhecer o conteúdo, ter talento, ter cultura, ter
experiência e ter intuição, são os únicos componentes necessários para ser professor.
Esse tipo de interpretação reduz a atividade do professor apenas a um conhecimento único,
negligenciando todo o conjunto de saberes e métodos que viabilizam a aplicabilidade desse
conjunto de sabedorias que fazem um professor estar apto para exercer a prática docente
(FERNANDES et al., 2020) .
Pensando em dar melhor qualidade para a formação inicial de professores da educação
básica e para a educação escolar de crianças e jovens no geral, programas como PIBID (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) e Residência Pedagógica surgem com essa
iniciativa. De caráter nacional, esses programas buscam aperfeiçoar a formação de professores,
estimulando o discente do curso de licenciatura a vivenciar e conhecer o dia a dia de uma escola
de ensino básico, planejando aulas e dando aulas, antes de se graduar, tornando o aluno mais apto
a sua profissão após sair do curso de licenciatura.
O modelo de formação proposto pela Residência Pedagógica, exibe um papel que
transpassa apenas sua utilização de forma científica, didática e pedagógica. Dessa maneira,
constitui-se como uma alternativa que possibilita a criação de espaços de reflexão, partilhando o
aprendizado de se conviver com as mudanças e incertezas (COSTA, 2015 apud IMBERNÓN,
2010).
Como pontuado por Avalos (2009), o contexto de confiança entre os docentes é bastante
variado, ou seja, alguns se sentem mais capacitados em determinadas áreas do que em outras
quando estão passando pelo processo inicial da formação, se deparando com realidades de trabalho
totalmente influenciadas pelos contextos sociais e políticos.
Ainda de acordo com a autora, existe um grau de dificuldade altamente complexo no início
da carreira docente que é viabilizada a partir das relações estabelecidas, das responsabilidades com

os pais dos alunos e com os próprios alunos, com os colegas de trabalho e expectativas de
resultados esperados pela comunidade como um todo.
Assim, profissionais iniciantes na rede de ensino, mas, que experienciaram o programa de
Residência Pedagógica, sentem-se mais habituados às salas de aula e podem vir a sofrer menos
com a transição que há entre o ensino superior e a prática no dia a dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No tocante ao conteúdo ministrado na intervenção, é palpável a necessidade de abordar
temáticas sociais como o racismo nas disciplinas de sustentabilidade. É sabido que o diferencial
da Educação Ambiental das demais áreas que estudam o meio-ambiente, refere-se ao seu potencial
de debater e questionar o status quo, propondo mudanças na estrutura político-social vigente em
âmbito global. Portanto, é de suma relevância trazer discussões em aula que provoquem a reflexão
do aluno sobre como se desenvolvem as relações de uso da natureza, para que o mesmo
compreenda a dinâmica espacial onde está inserido.
Diante do exposto, cabe aqui ressaltar a importância da participação em programas como a
residência pedagógica para a formação docente, pois é por meio deles que se torna possível contato
direto com a sala de aula e a execução da práxis pedagógica dos estudantes de licenciatura. O ano
de 2020 tem sido bastante atípico devido a pandemia do COVID – 19 e todas as nuances
envolvidas, que resultaram num isolamento social, que obrigou a sociedade a adotar novas práticas
cotidianas que se adaptem a essa nova realidade remota.
Um dos setores mais atingidos por esse distanciamento social, tem sido a educação, pois,
apesar de estarmos vivenciando a era da tecnologia, aparatos tecnológicos que possibilitem uma
boa qualidade ou mesmo a execução de um ensino híbrido/remoto, ainda é uma realidade distante
para muitos professores em formação, e principalmente, para os alunos, o que limita mais ainda a
adoção de metodologias e práticas pedagógicas tangíveis ao ensino remoto. Não obstante, o ensino
remoto tem se destacado e de certa forma vem sendo valorizado, pois, se tornou necessário adaptar
metodologias à nova realidade no qual encontra-se inserido o contexto brasileiro.
Por fim, vale ressaltar que são essas diferentes formas e processos de ensino e
aprendizagem que fazem com que a educação seja algo tão produtivo e decisivo na formação de
cidadãos críticos e que ela funciona como uma engrenagem, de modo que se faltar, uma peça, pode
desestruturar-se ou não funcionar bem. Assim é requerida a participação dos segmentos do poder

público, dos pais, dos alunos e principalmente dos professores para garantir a sua boa
funcionalidade.
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Resumo:
Apesar do grande crescimento tecnológico e científico, a educação brasileira enfrenta
grandes dificuldades ainda nos dias de hoje, e durante a pandemia isso veio a se intensificar.
A falta de recursos, de infraestrutura e de suporte técnico-pedagógico impulsionam ainda
mais esse problema, muitas escolas estão à deriva e a desmotivação dos alunos é ainda mais
gritante. O intuito desse trabalho é fazer uma análise crítica do ponto de vista de dois
estagiários por meio de relatos de experiência sobre o atual cenário educacional, tendo como
ênfase duas escolas, uma pública e outra conveniada, buscando apontar por meio de análises
as diferentes realidades que há entre elas. Ao fim observa-se que, o ensino remoto não é de
igual para todos e que existe ainda muita desigualdade no que tange ao ensino, tornando este,
uma reflexão acerca da necessidade de garantir um ensino de qualidade a todos os alunos.
Palavras-chave: EaD. Publico. Conveniado. Ensino. Escola.
1. Introdução

Há muito tempo, o Brasil vem enfrentando problemas na educação pelos mais
variados fatores, e como espelho dessa defasagem, as escolas brasileiras cada vez mais
formam analfabetos funcionais, e decaem em avaliações nacionais e internacionais de
ensino. Com o enfrentamento da COVID-19 (SARS-CoV-2) no último ano, fez-se necessárias
mudanças nas escolas para uma nova realidade, o que ressaltou ainda mais essa precariedade
na educação do país. A proposta de inserção do ensino em EaD traz uma visão utópica e
totalmente fora da realidade da educação pública brasileira, ao subentender que todos os
alunos possuem acesso livre a internet, smartphones, acompanhamento integral dos
responsáveis, etc. Agora além das dificuldades em assimilar os conteúdos, os alunos
enfrentam agora dificuldades para ter acesso ao aprendizado e as aulas. Avelino e Mendes
evidenciam que:

Famílias com grau de escolaridade baixa, crianças cujos responsáveis não
possuem a Educação Básica, ficam em desvantagem em relação àqueles, cujo os
pais concluíram o Ensino Superior e entendem que o maior investimento é o apoio
cultural e educacional dos filhos. Alunos com mais acesso aos recursos
tecnológicos estão em vantagem, frente a essa nova modalidade de ensino
homeschooling (Educação Domiciliar), ratificando o quanto a relação de saber e
poder constroem uma hierarquia de conhecimento (AVELINO e MENDES, 2020)

A partir dessa preocupação com o rumo que a educação do país está tomando, e com
o objetivo de contribuir para a síntese crítica desse processo, esse relato se propõe a
evidenciar as diferenças do ensino em uma escola pública e uma escola conveniada, com o
intuito demonstrar as dificuldades enfrentadas nesse novo ensino, segundo a ótica de dois
estagiários do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IF Goiano – Campus Ceres.
Ao fim, espera-se que esse relato sirva como um alerta e como incentivo na busca de
melhorias para a educação brasileira.

2. Metodologia

Utilizamos o método comparativo (GIL,2008), o qual procede pela investigação dos
indivíduos com o intuito de ressaltar as diferenças e as similaridades entre as duas escolas,
e de maneira descritiva categorizar a realidade de cada uma delas. Para nortear esse
comparativo foram criados cinco tópicos: Metodologia adotada pela instituição para o ensino
remoto, Referencial didático e sua utilização, acesso dos alunos as aulas e assiduidade deles
e apoio psicossocial da escola. Cada um dos tópicos abrange questões referentes ao tema que
foram avaliadas como sendo: ruim (1); regular (2); bom (3) e ótimo (4), e que foram
posteriormente convertidos em gráficos de comparativo. Para mensurar esses dados foram
utilizados debates e as experiências individuais de cada um dos relatores, e a partir dos
resultados obtidos e de revisões bibliográficas foram levantadas algumas reflexões.

3. Resultados e Discussão

É importante ressaltar que, para entender a tabela é preciso associar os conceitos
utilizados a números, da seguinte forma: Ruim – (1) Regular – (2) Bom – (3) Ótimo – (4).

3.1 SISTEMA ADOTADO PELA INSTITUIÇÃO PARA O ENSINO REMOTO

01. Sistema Adotado Pela Instituição
4
3

2

3

3

4

1

1
1.1 Metodologia

Pública

1.2 Qualidade do
Aprendizado

Conveniada

1.3 Organização das
aulas

1.4 Método
Avaliativo

ruim (1) regular (2) bom (3) ótimo (4)

ECOLA PUBLICA: - 1.1 A principal ferramenta utilizada é a plataforma de rede WhatsApp,
onde todos os professores têm acesso ao mesmo grupo referente a cada turma.- 1.2 A
aprendizagem é muito superficial e com isso os alunos encontram muitas dificuldades em
aprender os conteúdos, e isso deve-se principalmente pela falta de recursos. – 1.3 As aulas
são das 7h às 12h e são normalmente duas aulas por dia. - 1.4 A avaliação se dá através do
envio de atividades e as provas são elaboradas na plataforma do Google Forms, onde cada
aluno tem o tempo de uma aula para responder.

ESCOLA CONVENIADA: - 1.1 A escola adota como metodologia as aulas síncronas
através da plataforma Zoom e atividades de reforço. Os alunos assistem aulas de segunda a
quinta, das 7:30 às 12:10 e as sextas realizam simulados. – 1.2 A instituição trabalha os
conteúdos de maneira mais superficial do que seria normalmente trabalhado em sala de aula
– 1.3 Os professores organizam as aulas em suas próprias casas com os materiais que
possuem a disposição. - 1.4 A avaliação se dá através dos simulados, atividades
complementares, participação das aulas e pelas provas bimestrais.

3.2 REFERENCIAL DIDÁTICO E SUA UTILIZAÇÃO

02. Referencial Didático e sua Utilização
4
3
2

3
2

1
2.1 Riqueza de conteúdos
Pública

2.2 Complementação
didática

Conveniada

2.3 Eficiência do material

ruim (1) regular (2) bom (3) ótimo (4)

ESCOLA PUBLICA: - 2.1 O material utilizado para a elaboração das aulas são normalmente

artigos e textos em PDF, utilizando muito pouco os livros didáticos referentes as disciplinas.2.2 Os alunos também tem acesso, como complemento, a vídeo-aulas através da plataforma
do YouTube. – 2.3 O material foi adaptado segundo a situação dos alunos e a falta de recurso
o impede de ser melhor avaliado, porém, todos estão de acordo com a BNCC.

ESCOLA CONVENIADA:- 2.1 O livro didático utilizado abrange os conteúdos de forma
bem didática e explicativa, com advento de imagens e notas de rodapés sobre os assuntos,
além de curiosidades e aplicações no cotidiano. – 2.2 Os alunos também têm acesso a um
livro de exercícios. – 2.3 O material se mostra bem eficiente e tem bastante interação com
os meios digitais utilizados durante o ensino remoto, porém alguns conteúdos não seguem a
ordem correta de acordo com a BNCC.

3.3. ACESSO DOS ALUNOS AS AULAS E ASSIDUIDADE DELES

03. Acesso dos Alunos as Aulas e Assiduidade
3
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1

1

1

3.1 Acesso dos alunos a 3.2 Disponibilidade dos
internet
alunos para as aulas
Pública

Conveniada

3

2

2

3.3 Interação com os
meios tecnologicos

3.4 Amparo tecnológico

ruim (1) regular (2) bom (3) ótimo (4)

ESCOLA PUBLICA: - 3.1 A situação financeira dos alunos é precária, alguns deles não
possuem internet, tendo que se deslocar de suas casas para a de vizinhos e familiares. – 3.2
Muitos dos alunos são responsáveis pelos afazeres domésticos, além disso, parte deles
precisam trabalhar para o aumento da renda, assim a disponibilidade para as atividades
escolares está cada vez menor.- 3.3 Apesar da maioria não apresentar dificuldades, existe
uma pequena parte que precisa constantemente de ajuda para trabalhar com essas novas
ferramentas de ensino. – 3.4 Ainda que boa parte dos alunos possua seu próprio smartphone,
existem aqueles que são obrigados a usar o celular dos pais (que em sua maioria trabalham
o dia todo dificultando o acesso dos alunos no horário das aulas), há também casos extremos
em que um único smartphone é o recurso para 4 ou mais alunos.

ESCOLA CONVENIADA: - 3.1 A maioria dos alunos possui um bom acesso à internet e

conseguem compreender e interagir durante as aulas. – 3.2 Alguns alunos enfrentam
dificuldades em relação a se disponibilizar das 7:30 às 12:10 por terem que ajudar nas tarefas
de casa. Cerca de 50% da turma apresenta assiduidade as aulas. – 3.3 Não apresentam
dificuldades em acessar a plataforma das aulas, embora tenham resistência a ler documentos
em PDF e responder questionários. – 3.4 A maior parte da turma possui aparelhos
smartphones próprios, sendo que alguns utilizam os aparelhos dos pais ou responsáveis.

3.4. APOIO PSICOSSOCIAL DA ESCOLA

04. Apoio psicossocial da escola
3
2

2
1

4.1 Utilização das verbas
Pública

2

1

4.2 Acesso a psicopedagogos e 4.3 Interação da escola com as
psicologos
famílias

Conveniada

ruim (1) regular (2) bom (3) ótimo (4)

ESCOLA PUBLICA – 4.1 A verba enviada pelo governo para merenda escolar é convertida
em cestas básicas. – 4.2 A escola não oferece esse tipo de acompanhamento para os alunos
e nem para os professores, sendo feitas apenas reuniões para entender como está o
andamento das aulas. – 4.3 Não tem uma interação tão frequente com as famílias dos alunos,
contando apenas com os professores que incentivam os pais a corrigir as atividades e motivar
os alunos.

ESCOLA CONVENIADA: - 4.1 Os alunos não recebem o kit merenda e a mensalidade que
eles pagam é convertida em cuidados para a manutenção da escola e dos funcionários. – 4.2
A escola não oferece esse tipo de acompanhamento para os alunos e nem para os professores.
– 4.3 A escola não apresenta uma interação tão frequente com as famílias dos alunos, salvo
apenas os educadores e a coordenação dos alunos da educação infantil que possuem um
contato mais direto com as famílias.

4. Considerações Finais

Devido à urgência as escolas analisadas propuseram um mecanismo de resposta,

porém, fica evidente que a escola conveniada propôs um sistema mais eficiente e rápido,
enquanto a escola pública encontra maiores dificuldades. É importante ressaltar também que
se enfrenta um dos maiores desafios dessa geração, e surge a oportunidade de refletir e
reestruturar a educação brasileira. Para que o futuro possa amparar os estudantes com uma
melhor aprendizagem, ambientes com mais segurança e inclusão e, principalmente, com uma
educação igualitária a todos.
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Resumo:
O presente trabalho resulta de nossa inserção no Programa Residência Pedagógica (PRP) e
visa apresentar a experiência vivenciada na implementação das atividades pedagógicas
adaptadas para o ensino remoto em meio à pandemia gerada pelo coronavírus. O Programa foi
criado com o intuito de contribuir para aprimorar a formação inicial de professores com base
no planejamento de atividades de ensino que estimulem a articulação entre teoria e prática nos
cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando nas escolas das redes públicas
de educação básica. A experiência perpassa em uma escola da rede pública municipal de
Morrinhos, realizada durante o período de outubro/2020 a março/2021. O projeto “Os
números sua representação e sua quantidade” foi desenvolvido de forma remota com os
alunos do 1° ano do ensino fundamental, turma com a qual utilizamos o ensino híbrido as
aulas não ocorreram em tempo real e sim em modo assíncrono, em formato de atividades
impressas entregue pela escola e vídeos explicativos enviados pelo aplicativo de comunicação
instantânea whatsApp. A Professora regente demonstra empatia e esforço para motivar as
crianças e responsáveis nesse momento de isolamento social, além de nos auxiliar sempre que
necessário durante o desenvolvimento do projeto.
Palavras-chave: Prática de Ensino. Vivência. Aprendizagem.
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Introdução
Inicialmente, é promissor saber que o Programa Residência Pedagógica tem como
intuito contribuir para o aprimoramento da formação inicial de professores com base no
planejamento de atividades de ensino que estimulem a articulação entre teoria e prática nos
cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando nas escolas das redes públicas
de educação básica. Essa imersão deve contemplar, entre outras atividades, regência de sala
de aula, isto é, a intervenção pedagógica, acompanhadas por um professor da escola com
experiência na área de ensino do licenciando e orientada por um docente da sua Instituição
Formadora.
Nessa perspectiva, o Art. 2° traz os seguintes objetivos para o Programa Residência
Pedagógicas:
I. Aperfeiçoar a formação dos discentes dos cursos de licenciatura, por meio do
desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e que conduzam o
licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional
docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem
escolar, entre outras didáticas e metodologias;
II. Induzir a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura,
tendo por base a experiência da residência pedagógica;
III. Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo
sinergia entre a entidade que forma e aquelas que receberão os egressos das
licenciaturas, além de estimular o protagonismo das redes de ensino na formação de
professores; e
IV. Promover a adequação dos currículos e das propostas pedagógicas dos cursos de
formação inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017, p. xx).

Para o residente do curso de licenciatura, vivenciar a prática no ambiente escolar é
indispensável, pois é um processo de aprendizado necessário para um profissional que deseja
estar realmente preparado para a realidade que os aguarda no futuro. Mas como realizar a
Residência Pedagógica com todas as escolas do município fechadas sem aulas presenciais por
conta da pandemia decorrente do Covid-19? Como fazer a implementação das atividades do
Programa associadas ao ensino remoto?
Com a chegada do Covid-19 se fez necessário utilizar os métodos que fugissem ao
tradicional. A utilização da tecnologia educacional e recursos digitais, como materiais
virtuais, vídeo aulas, aplicativos e multimídias em geral se tornaram obrigatórios e mudanças
repentinas, com pouco e rápido planejamento foram tomadas para implementar as atividades
do Residência. Várias estratégias vinculadas ao ensino remoto foram utilizadas afim de
garantir o acesso aos estudantes da Educação Básica.
Nesta nova perspectiva de ensino que foi exigido para esse período de pandemia e de
ensino remoto foi exigido de nós residentes uma nova postura frente à prática pedagógica,
2

sendo essa inovadora e alinhada a uma metodologia ativa, com a utilização de vários recursos
tecnológicos inovadores para fazer com que as aulas estivessem ao alcance dos alunos.
Partindo disso, o relato tem como objetivo mostrar a experiência vivenciada com a
implementação de um projeto com atividades pedagógicas adaptadas para o ensino remoto
emergencial, em que foi utilizado a inovação para que o ensino chegasse aos alunos com
qualidade.
O projeto (Os números, sua representação e sua quantidade), foi desenvolvido no 1°
ano do ensino fundamental durante dois meses, nos quais trabalhamos com atividades e
vídeos explicativos enviados por aplicativo de comunicação instantânea whatsApp, sobre a
representação e quantidade dos numerais de um ao nove. É importante ressaltar que
seguíamos o ritmo da professora regente, que optou trabalhar três numerais por semana.
A implementação do projeto foi realizada na Escola Municipal Kleyton de Sousa
Peres, situado em Morrinhos, na Rua 01, Quadra 21 Lote 01, nº 544 no Setor Cristo Redentor.

Metodologia
O procedimento metodológico empregado no planejamento das atividades do projeto
foi realizado por meio do método de pesquisa documental, na qual utilizamos a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), voltada em especial para a matemática do ensino fundamental
dos anos iniciais. Por meio dessa pesquisa, realizamos a elaboração das atividades seguindo a
unidade temática, habilidades e as competências sugeridas para o 1° ano do ensino
fundamental.
É importante ressaltar que todo o projeto foi baseado na discussão sobre alfabetização
e letramento matemático que aprendemos no curso de licenciatura em pedagogia, em que
optamos em ensinar priorizando essa perspectiva..
A metodologia utilizada para implementação das atividades, foi o ensino híbrido, as
aulas não precisam ocorrer em tempo real e os recursos didáticos utilizado são o de criação de
conteúdos assíncronos. Partindo disso, todos os nossos momentos de regência foram feitos de
forma assíncronos, em formato de atividades impressas entregue pela escola e vídeos
explicativos enviados pelo aplicativo de comunicação instantânea whatsApp.
Toda semana durante os dois meses de desenvolvimento das atividades do projeto,
enviávamos vídeos, nos quais abordávamos os numerais com o uso de parlendas ou cantigas
populares. Sempre abordando o conteúdo de forma lúdica, fazendo a contextualização com o
cotidiano das crianças.
3

Resultados e Discussão
Para realizar a prática do Residência Pedagógica, nós residentes tivemos que aderir
uma postura inovadora e alinhada a uma metodologia ativa sem mudar o nosso objetivo
perante a educação. Saviani (1989) afirma que a postura inovadora é aquela que se opõe ao
tradicional e que nem toda a mudança expressa uma inovação, pois para haver inovação faz-se
necessária a ocorrência de reformulação “na própria finalidade da educação, colocando-a a
serviço das forças emergentes da sociedade” (p.23). Ainda para o referido autor, mesmo que
ocorra a mudança dos elementos centrais, como a metodologia utilizada para ensinar, jamais
irá modificar a essência dos objetivos da educação.
Dentre essa mesma linha de raciocínio, Carbonell (2001, p. 19) enfatiza essa mesma
concepção ao dizer que “as diferenças entre inovação e reforma tem a ver com a magnitude da
mudança que se quer empreender”. Partindo disso, nós residentes nos empenhamos para que
as atividades mesmo que adaptas para o ensino a distância continuassem voltadas para a
alfabetização e para o letramento matemático.
Sabemos que alfabetização dentro da matemática é a aquisição da codificação de
decodificação dos números, ou seja, o ato de ler e escrever matemática, bem como
compreender seus conteúdos básicos.
A alfabetização matemática é um fenômeno que trata da compreensão, da
interpretação e da comunicação dos conteúdos matemáticos ensinados na escola
tidos como iniciais para a construção do conhecimento matemático. Ser alfabetizado
em matemática, então, é compreender o que se lê e escrever o que se compreende a
respeito das primeiras noções de lógica. Assim, a escrita e a leitura das primeiras
idéias matemáticas podem fazer parte do contexto de alfabetização. ( DANYLUK,
1997, p. 12).

Porém, sabemos que não basta apenas ter a aquisição da codificação e da
decodificação dos números, pois só essa aquisição não leva a criança a dominar a matemática.
Segundo o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (em inglês, a sigla é PISA), o
letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a
matemática em diversos contextos, isso engloba a habilidade de raciocinar matematicamente,
empregando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas voltadas para a matemática. Dessa
forma o sujeito consegue reconhecer o papel que a matemática exerce no meio social,
auxiliando na formação de cidadãos construtivos, engajados e reflexivos, capazes de fazer
julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões necessárias.
Partindo dessas informações, toda semana durante os dois meses de desenvolvimento
do projeto de intervenção, encaminhávamos atividades voltadas para leitura e escrita dos
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numerais, trabalhando as representações e as quantidades de cada numeral. No grupo criado
pela professora regente encaminhávamos vídeos explicativos sobre os numerais através de
parlendas ou cantigas populares. Sempre abordando o conteúdo de forma lúdica, fazendo a
contextualização com o cotidiano das crianças. É importante ressaltar que seguíamos o ritmo
da professora regente, que optou trabalhar uma vogal e três numerais por semana.
Durante esses dois meses de desenvolvimento das atividades do projeto, recebemos as
produções feitas pelas crianças pelo aplicativo de comunicação WhatsApp, no qual foi
possível avaliar se os mesmos estavam conseguindo assimilar o conteúdo com o atual ensino
remoto emergencial, e com a metodologia utilizada nas vídeo aulas.
Partindo disso, foi possível ver um resultado positivo em relação as produções das
atividades, resultados nos quais superaram nossas expectativas. Os alunos capricharam e se
dedicaram nas produções das atividades, cumprindo corretamente o que foi solicitado a eles.
Sabemos que essa nova forma de ensino exigida para o momento atual nos limita
bastante em relação ao desenvolvimento das atividades e no acompanhamento das
dificuldades de aprendizagem de cada aluno. Mas foi possível observar o envolvimento dos
pais ou responsáveis nas atividades no ensino remoto, onde notamos que os mesmos
estimulam os alunos a realizarem as atividades e fazem o acompanhamento durante esse
momento. A seguir uma imagem de algumas das produções das atividades:

Figura 1: Atividade

Fonte: Elaborada pelo autor.

Considerações Finais
Sabemos que a fase da alfabetização é a etapa mais importante da vida de uma criança,
onde além de aprender escrever, ler e interpretar as mais diversas situações. A criança precisa
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construir valores, compartilhar experiência e passar por desafios que se tornam impossíveis de
serem construídos fora de um ambiente escolar, sem o contato com professores e com outras
crianças.
Da mesma forma, acontece conosco, residentes do curso de licenciatura em
pedagogia, precisamos do contato direto com os alunos para vivenciar a prática do nosso
curso, obter experiências e passar por desafios.
Por isso, realizar o Residência Pedagógica de forma remota, nos privou de muita coisa
e exigiu trabalhar dobrado para que o ensino chegasse com qualidade e similar com o que as
crianças iriam receber na escola. Durante o desenvolvimento das atividades do projeto, foi
possível perceber as dificuldades que nós residentes tínhamos em desbravar caminhos
digitais, e ainda, ressignificar a maneira de dar aula.
Participar do Residência, mesmo com todas as dificuldades, está sendo algo incrível,
que nos enche de responsabilidades, e nos provê uma experiência única, principalmente por
ser desenvolvido de forma virtual, dando uma margem de que é preciso planejar e apostar nas
inovações.
Por fim, no final do projeto obtivemos um resultado positivo, que superou nossas
expectativas. Foi possível perceber pelas atividades que fizemos um bom trabalho e que os
alunos conseguiram absorver o conhecimento que foi repassado para a eles.
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Resumo: Esse trabalho objetiva refletir sobre o uso de ferramentas digitais no ensino
remoto por meio da experiência das alunas bolsistas do Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (Pibid) subprojeto Pedagogia/Alfabetização do IF GoianoCampus Morrinhos. Devido restrições causadas pela atual pandemia da Covid-19, a
participação nas atividades docentes vem sendo realizada de forma remota. Dessa forma,
serão destacados os pontos observados pelas bolsistas sobre o processo de alfabetização,
ocorrido no primeiro semestre de 2021. A escola campo de atuação do Pibid, denominase Escola Municipal Mary do Carmo e está situada na cidade de Morrinhos-Goiás. Nosso
papel enquanto bolsista é atuar em cooperação com a professora regente na construção de
ações relacionadas às áreas de conhecimento, conforme a BNCC. Diante desse contexto,
só conseguimos nos inserir nas atividades da escola campo no segundo semestre de 2020,
nesse período realizamos a pesquisa documental e bibliográfica. No início de 2021
passamos a atuar diretamente em uma turma de primeiro ano do ensino fundamental, sob
a supervisão da professora regente. Notamos que o planejamento da professora enfatiza
as letras do alfabeto e os numerais, desde então nosso papel tem sido produzir vídeos
curtos explicando o conteúdo a ser trabalhado na semana, entre eles um que partia da
palavra onça, em uma história contada sobre o personagem Onça Olívia focalizando a
vogal “o”. Outro vídeo focalizava os numerais 5 e 6, nele explicamos como se escreve os
numerais e como são representados por meio de figuras, tais como frutas, picolés, etc. O
envio dos vídeos tem sido uma prática sem feedback, pois são encaminhados para os pais
e nós não sabemos se está surtindo efeito. Entendemos as atividades realizadas de forma
remota, ainda que sejam lúdicas e voltadas para despertar o interesse das crianças, não
possibilita espaço para problematizações e os temas abordados podem ser pouco
significativo para as crianças que aprendem de forma mecânica. Dessa forma a falta de
interação direta entre professor e aluno não possibilita o diálogo, ou contribui eficazmente
a leitura e escrita, se distanciando do previsto na LDB. Assim fica a dúvida se estamos
usando ferramentas inovadoras para fazer o mesmo processo tradicional e se essas
atividades remotas estão realmente surtindo efeitos na contribuição da alfabetização dos
alunos. O projeto está em curso, assim, não temos como apresentar uma conclusão, mas
podemos provocar uma reflexão sobre essas práticas, principalmente, no que diz respeito
ao processo de alfabetização.
Palavras-chave: Alfabetização. Tecnologia. PIBID. Covid-19.
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Resumo:
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Urutaí oferta três
cursos técnicos integrados ao ensino médio, sendo eles: Agropecuária, Biotecnologia e
Informática, nos quais busca-se
busca
uma formação tanto para o mercado
rcado de trabalho quanto
humanística
umanística dos estudantes, a partir do viés de uma visão global e da integração curricular.
Segundo SANTANA (2020), esse modelo de ensino médio politécnico é considerado o
caminho para a formação humana nas instituições de educação profissional
profissional técnica de nível
médio, mas isso só é de fato possível a partir das ações interdisciplinares e de uma
integração curricular concreta entre a área propedêutica e a área técnica de formação.
Nessa perspectiva, os bolsistas do PIBID/Química do IF Goiano - Campus Urutaí
avaliaram o projeto pedagógico
pedagógic do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino
médio com
m o objetivo de constatar se há uma verdadeira integração entre os conteúdos de
química e da área
rea técnica, a fim de elaborar possíveis estratégias de integração entre as
duas áreas. Observou-se que muitos conteúdos da área específica de agropecuária
necessitam de conhecimento
nhecimentoss prévios de Química, mas quem em alguns casos o conteúdo
de Química é ministrado depois,
depois, dificultando a compreensão do assunto trabalhado na área
técnica de formação. As disciplinas de “Introdução à Ciência do Solo” e “Os Fatores e

processos de formação dos solos”, ambas ofertadas no primeiro ano,
ano necessitam de
conhecimentos referente a ácidos e bases, que no entanto, só será discutido pelo
professores de Química no segundo ano.
ano Tal situação,, foi verificada em muitos outros
casos e causa uma defasagem de conteúdos e dificulta o aprendizado e aproveitamento
apro
das
disciplinas técnicas, evidenciando que, embora o curso técnico seja integrado ao ensino
médio, essa integração não ocorre na prática. A curto prazo, uma
ma proposta para superar
essa dificuldade seria aulas compartilhadas entre os professores de Química e da área de
agropecuária, mas sem
m dúvida, a melhor proposta é uma reformulação das ementas
e
contando com a participação conjunta
conjunt dos docentes de ambas áreas. Conclui-se que a
efetiva integração entre as diferentes áreas do conhecimento em um curso técnico
integrado, visando a formação omnilateral e politécnica,
politécnica apesar dos
os inúmeros avanços
observados nos últimos anos, ainda é extremamente desafiador para as instituições de
ensino. No curso de técnico em agropecuária integrado ao ensino médio do IF Goiano
G
Campus Urutaí tal situação poderá contribuir para que os discentes compreendam os
assuntos da área de agropecuária com maior
mai profundidade.

Palavras-chave: Currículo Integrado. PIBID. Técnico em Agropecuária. Química.
Disciplinas.

Referências:
SANTANA, W. P.; NOGUEIRA, S. M. S.; BRITO, W. A. de. Reflexões sobre o
currículo integrado na educação
ducação profissional e tecnológica: desafios
esafios e possibilidades.
Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica, volume 1, 2020.

MÉTODOS DE ESTUDOS: ORGANIZAÇÃO DE TEMPO E
ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM DESENVOLVIDAS PELOS
ESTUDANTES DO IF GOIANO- CAMPUS CERES
SILVA, Ana Caroline Cândida da¹;
FARIA, Giovana Maçoni²;
NASCIMENTO, Maria do Socorro Viana do³;
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Ceres
E-mail do aluno: ana.caroline@estudante.ifgoiano.edu.br;
2Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Ceres
E-mail do aluno: giovana.maconi@estudante.ifgoiano.edu.br;
3Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Ceres
E-mail do orientador: socorro.viana@ifgoiano.edu.br;
1Instituto

Resumo:
Para a inserção do cidadão dento da chamada sociedade do conhecimento são necessários
requisitos instrumentais indispensáveis como o domínio dos códigos e a capacidade de refletir
sobre o mundo. O papel das instituições de ensino como o Instituto Federal é fundamental para
atingir esse objetivo, e parte desse sucesso/fracasso é também resultados de como os estudantes
lidam com sua vida acadêmica. O objetivo desse trabalho foi identificar as estratégias e métodos
de estudos adotados pelos estudantes e a verificação daqueles que se mostram mais eficazes em
relação a aprendizagem e como eles organizam seu tempo de estudo. A pesquisa revelou
subsídios de extrema valia para o campo educacional, sendo possível analisar e compreender
as diferenças entre os métodos de estudo do ensino médio e superior, bem como as principais
dificuldades lidadas pelos estudantes, proporcionando um conhecimento íntegro e direcionado
principalmente à instituição em que foi realizada a investigação.
Palavras-chave: Estratégias de aprendizagem. Gestão do tempo. Estratégia de estudo

1 Introdução
O desempenho acadêmico entre os alunos é um dos importantes indicadores de
avaliação para educação. O estudo das variáveis que afetam o desempenho acadêmico resultaria
em melhor compreensão e previsão da fatores que afetam o desempenho escolar. O estudo de
variáveis associadas ao desempenho acadêmico é um dos principais tópicos de pesquisa em
sistemas educacionais. Nas últimas duas décadas, especialistas em educação dirigiram sua
atenção para estudar os fatores que afetam o desempenho acadêmico, especialmente a cognição
(Shommer; Crouse; Rhodes, 1992).
Uma das teorias mais importantes nessa área são a teoria da aprendizagem
autorregulada. A estrutura principal dessa teoria baseia-se sobre como os alunos organizam seu
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aprendizado (Linnenbrink e Pintrich, 2002). Pintrich (1999) define a auto-aprendizagem
regulada como um processo ativo que o aluno define e controla suas atividades de
aprendizagem, cognição, motivação e comportamento.
No contexto educacional, já está bem estabelecido que as estratégias de aprendizagem
empregadas pelos estudantes afetam seu desempenho acadêmico (Richardson, Abraham,
&Bond, 2012). Também está claro que os alunos diferem nas estratégias que empregam para
regular sua aprendizagem (Barnard-Brak, Lan & Paton, 2010), como também na frequência
(Dörrenbächer & Perels, 2016). As diferenças individuais provavelmente refletem as estratégias
que os alunos aprenderam a desenvolver, como também podem refletir a restrições do ambiente
de aprendizagem.
O objetivo desse trabalho é identificar as estratégias e métodos de estudos adotados
pelos estudantes do IF Goiano- Campus Ceres, a verificação daqueles que se mostram mais
eficazes em relação à aprendizagem e organização do tempo de estudos.

2 Metodologia
Por ser uma pesquisa quantitativa, à amostra deste estudo, considerou-se um conjunto
de variáveis, cujas informações foram recolhidas através de um questionário sócio demográfico
construído para alimentar essa pesquisa. O questionário foi construído a partir do modelo
proposto Leal e Almeida (1993) e modificado por Carvalho (2012). Foi constituído por 38
perguntas que abordam os métodos de estudos como, quantos livros leem por ano, assiduidade
às aulas, frequência às aulas, tempo destinado ao estudo, métodos de estudo, afinidade por
disciplina, razão da afinidade, identificação com determinada disciplina, razão da identificação,
auto-avalição do grau de esforço para aprendizagem, percepção das estratégias e métodos de
estudo que mais dão resultados, possuindo quatro alternativas de múltipla escolha sendo elas:
Raramente ou poucas vezes, ás vezes, frequentemente ou muitas vezes, e sempre ou quase
sempre.
No total, foram entrevistados 10% dos estudantes do ensino médio e superior do
Instituto Federal Goiano- Campus Ceres. O questionário foi aplicado a 85 alunos, nas turmas
1º ano A, B e C do curso técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio no horário
disponível pela professora, os discentes responderam em questão de 30 minutos marcando a
alternativa de acordo com seus estudos, e assim no horário noturno fez-se a aplicação a 22
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alunos do ensino superior no 2º período/2019 do curso de Ciências Biológicas, os mesmos
foram escolhidos por estarem no período inicial do curso..
Para análise o questionário foi dividido em subgrupos, porém serão relatados apenas
dois, em que houve maior contradição entre o ensino médio e superior, sendo eles: Planificação
das atividades e Motivação para os estudos, sendo tabulados para verificar a comparação das
respostas.

3 Resultados e Discussão
Os resultados serão apresentados em dois grandes grupos: ensino médio (EM) e ensino
superior (ES), como representado abaixo:
● Planificação das atividades de estudo
Uma das principais características que um aluno considerado “bom” é a sua capacidade
de organização, pois garante produtividade e qualidade nos estudos e consequente facilidade
para o aluno. Ao contrário, a desordem pode causar muitos atrasos e até situações
desconfortáveis, como a perda de tempo, essa desorganização implica no rendimento e acaba
afetando o próprio humor (DUTRA, 2005).
Dentre o subgrupo o questionamento referente ao aproveitamento das aulas como forma
a reduzir o meu tempo de estudo em casa foi marcado por 58,8%(EM) e 36,4%(ES) dos alunos
nas frequências mais altas (frequentemente ou muitas vezes e sempre ou quase sempre). Em
relação a organização do material escolar como cadernos e apontamentos, 65,9% (EM) e 63,7%
(ES) dos alunos mostraram cuidados sempre ou quase sempre com esse material. O cuidado em
levar o material escolar correto diariamente para a escola revelou que 34,1%(EM) e 31,8%(ES)
dos alunos sempre ou quase sempre têm esse tipo de cuidado. A organização do ambiente de
estudo se reflete na disposição do material (livros, cadernos, dicionários, lápis, etc.) ao lado do
aluno ao iniciar os estudos, novamente, grande parte, 42,4%(EM) e 50% (ES) responderam
sempre ou quase sempre, são organizados quanto ao material de estudo. No entanto, a
assiduidade na execução diária de trabalhos de casa, 22,4%(EM) e 27,3%(ES) marcaram
sempre ou quase sempre fazem tarefas diárias. Uma questão que revela um péssimo hábito de
estudo que seria estudar apenas no dia anterior aos testes, foi marcado por 18, 8%(EM) e 9,1%
(ES) na frequência sempre ou quase sempre e 40,0%(EM) e 27,3% (ES) marcaram ás vezes.
Nessa questão é necessário uma atuação da equipe pedagógica para o incentivo aos estudos em
casa, bem como um acompanhamento dos pais. Esse item que mostrou muito bem uma falha
grave na planificação das atividades de estudo, na concepção de Brofenbrenner (1994) a
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organização está relacionada também com a educação que o estudante recebe no ambiente
familiar, tratando-se do principal agente de conexão entre o indivíduo e a sociedade. A família
constitui um lugar para a aquisição de dimensões internas e para a vivência de relações afetivas
profundas (Alarcão, 2000). No item “Normalmente adio os estudos para última hora” 31,8%
(EM) e 18,2% (ES) revelaram que ás vezes deixam os estudos para a última hora, pode-se
perceber que a procrastinação está presente, o que impede o funcionamento da rotina dos
estudantes. Ackerman & Gross (2005) reconhecem a procrastinação acadêmica influi
negativamente no processo de aprendizagem e no desempenho acadêmico do estudante.
Sampaio & Bariani (2011) reforça que o comportamento procrastinatório pode ser um forte
indício de outras dificuldades acadêmicas, como uma falha no processo de autorregulação da
aprendizagem. Isso é agravado pelo pouco aprofundamento no âmbito nacional, principalmente
no ensino superior.

Tabela 1- Planificação das atividades/ Percentual das respostas registradas
Ensino Médio

Questões
Aproveitamento das aulas
para redução do tempo de
estudo em casa
Organização do material
escolar
Levar o material correto
Organizar o ambiente de
estudo
Assiduidade na execução de
tarefas
Estudar(sempre ou quase
sempre) apenas no dia
anterior aos testes
Estudar (ás vezes) apenas
no dia anterior aos testes
Adiar os estudos para
última hora

58,8%

65,9%

Ensino Superior

36,4%

63,7%

34,1%
42,4%

31,8%
50%

22,4%

27,3%

18,8%

9,1%

40,0%

27,3%

31,8%

18,2%

Fonte: SILVA, 2020

● Motivação para os estudos
Conhecida também como estratégias afetivas, a motivação para os estudos se referem
ao gerenciamento da motivação, ansiedade, atenção e a concentração. O uso adequado destas
estratégias pressupõe a habilidade em eliminar sentimentos indesejáveis que possam dificultar
aquisição do conhecimento.
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Para Gil (2009), a sala de aula, muito mais do que um ambiente físico, é um ambiente
social e afetivo em que o desenvolvimento intelectual dos alunos é afetado pelas relações
vivenciadas nesse espaço. Outros pesquisadores (Gilly, 2001, Guimarães, 2004, Ladd & cols.,
2002, La Taille, 2008, Nutti, 2009, Ribeiro, Jutras; Louis, 2005) reconhecem que os aspectos
afetivos podem contribuir para o sucesso ou fracasso no desempenho acadêmico e atestam a
importância da afetividade para a melhoria da aprendizagem dos conteúdos escolares. A
afetividade no processo de ensino e aprendizagem atua como um catalisador e intensificador
dos interesses dos alunos (SELIGMAN, 1998).
A motivação para os estudos foi observada quando o aluno expressava seu esforço
em tirar boas notas em todas as disciplinas representada por 65,9%(EM) e 36,4% (ES) dos
estudantes marcaram que sempre ou quase sempre com esse tipo de preocupação. Quanto a
concentração os alunos revelaram dificuldade pois 30,5% (EM) e 36,% (ES) dos alunos
apresentaram dificuldade nas frequências mais altas (frequentemente ou muitas vezes ou quase
sempre) enquanto 35, 3 % (EM) e 26,3% (ES) afirmara ter pouco dificuldade de concentração
(Nunca ou quase nunca e raramente ou poucas vezes). Kastrup (2004) alerta que a desatenção
dos alunos vem preocupando educadores e a sociedade em geral, que tendem a relacionar os
problemas da falta de atenção com TDAH – Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade.
Grande parte dos alunos 52,9% (EM) e 36,4% (ES) relatam por sempre ou quase sempre,
tendem a tirar boas notas mesmo que não seja nas disciplinas de maior afinidade. O não gostar
dos conteúdos de disciplinas exatas, como pondera Santos et al. (2012), está associado ao fato
de a metodologia de ensino dessas ciências ainda supervalorizar a memorização de fórmulas,
regras e cálculos. Consequentemente, muitos, 29,4%(EM) e 9,1% (ES) costumam estudar só
para passar de ano ou na disciplina. Uma questão importante observada é que uma quantidade
considerável de alunos, 28,2%(EM) e 27,3% (ES) apresentam pouca participação em
questionamentos levantados ao professor durante a aula.

Tabela 2- Motivação para os estudos/ Percentual das respostas registradas

Questões
Esforço em tirar boas notas
Dificuldade em ter frequências
altas

Ensino médio

65,9%
30,5%

Ensino superior

36,4%
36%
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Dificuldade de concentração
(Nunca ou poucas vezes)

35,3%

26,3%

Tirar boas notas nas disciplinas
de menor afinidade

52,9%

36,4%

Estudar só para passar de ano
ou na disciplina

29,4%

9,1%

Participação nas aulas

28, 2%

27,3%

Fonte: SILVA, 2020

4 Considerações Finais
Partindo da concepção de que o tempo não se gere, o que se pode gerir são atitudes e
condutas, ao se pensar no campo da educação e na atividade educativa, é inquestionável a
necessidade de se ter uma organização eficiente nesse sentido. Com base no exposto, a
elaboração de estratégias manifestada em atividade prática faz com que o estudante se sinta
mais próximo da matéria, utilizando da sua imaginação à abstração, faz com que esse fique em
uma constante auto avaliação e auto regulação de sua aprendizagem. Além disso, de acordo
com as tabelas apresentadas, fica visível as estratégias mais significativas e as dificuldades
enfrentadas pelos estudantes, diante disso, os professores podem buscar conhece-las e aplicalas em prol de uma aprendizagem significativa e diversificada.
Portanto esses aspectos indicam a dificuldade que os alunos têm em realizar um estudo
eficiente o que está diretamente relacionado ao seu sucesso escolar, que já é uma realidade com
a qual se depara há muito tempo, no entanto ainda muito pouco se conseguiu fazer para
resolução ou erradicação dessa adversidade no sistema educacional. Vale lembrar que as causas
do não aprender são inúmeras, identificá-las e dar-lhes o devido tratamento seria o início da
busca de soluções para o problema.
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Resumo:
A pandemia da COVID-19 trouxe um grande impacto à educação brasileira e impeliu muitas
instituições de ensino a se adaptarem ao ensino remoto. A gestão educacional responsável
por promover, organizar e incentivar demandas em defesa de um ensino de qualidade, neste
contexto pandêmico, vem propagando ações que envolvam todos os atores sociais da escola,
juntamente à sociedade, visando

a garantia de uma aprendizagem democrática.

Considerando a relação da gestão escolar e do trabalho pedagógico, o objetivo deste trabalho
é trazer reflexões acerca de uma entrevista diagnóstica, no intuito de avaliar a compreensão
de docentes em relação às ações da gestão escolar no cenário pandêmico.
Metodologicamente partimos de uma pesquisa qualitativa, de revisão bibliográfica e
entrevistas semiestruturadas. Selecionou-se duas docentes, atuantes nas áreas de Linguagens
(P1) e Ciências Humanas (P2), em instituições públicas e privadas de ensino, no município
de Rio Verde-GO. Como resultado das análises foi possível concluir que a gestão e a
organização escolar tem buscado meios para assegurar e atingir todos os objetivos
pedagógicos, priorizando a aprendizagem significativa. Dessa forma, verificou-se que a
organização e a gestão do trabalho escolar são de extrema importância para a construção e
realização de um ensino de qualidade, justo e igualitário para todos, a partir de uma educação
emancipatória, autônoma e equitativa. Para as professoras entrevistadas, a necessidade de
um planejamento de ensino adequado é fundamental, o qual deve focalizar na formação
sócio-crítica e ativa dos discentes, apresentando seus objetivos de forma compartilhada,
buscando a interação de familiares no processo educativo. Com o intuito de fornecer
condições para a finalidade da escola, é relevante a presença de uma gestão escolar
democrática, cujas atuações são previstas em diversas ações, tal como na elaboração do

projeto político pedagógico, cujos aspectos centrais são: melhora da qualidade de ensino,
liberdade, relevância do magistério e, uma administração contrária à fragmentação do
trabalho escolar. Desta forma, obtém-se o diálogo e participação de todos os atores sociais;
os professores não ficam isolados às salas de aula, mas presentes em decisões administrativas
e pedagógicas da instituição e, entre órgãos superiores, fornecendo-lhes uma autonomia,
através da problematização e discussão de resoluções. Por fim, a gestão escolar realizada de
forma democrática e participativa é um importante instrumento de luta, contrário à
burocratização institucional e posterior fracasso do sistema de ensino, no qual, possibilita o
desenvolvimento de habilidades, interesses e motivações para discentes, docentes e gestores,
orientados ao desenvolvimento consciente e questionador.
Palavras-chave: Gestão Democrática, Qualidade de Ensino, Entrevista.
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Resumo:
Este texto trata dos resultados parciais de uma pesquisa de iniciação científica
que está sendo desenvolvida, cujo objeto é a aprendizagem da docência de licenciandos
do curso de Ciências Biológicas no cenário do Programa Residência Pedagógica. O
objetivo é identificar as possibilidades e fragilidades da aprendizagem da docência dos
estudantes no Programa. É considerável ressaltar que a vivência e experiência dos
futuros professores no Projeto Residência Pedagógica são momentos importantes, tanto
para formação para a docência,quanto para preparação e início da construção da sua
identidade docente. Nesta pesquisa de abordagem qualitativa, utilizou-se um
questionário aplicado pelo Google Formulários,composto de 29 questões abertas e
fechadas.Todos os dados foram organizados, categorizados e estão sendo estudados para
que assim possa ser interpretado e discutido os resultados.Muitos entrevistados relatam
a carga horária extensa como uma problemática, além da quantidade de Residentes em
uma mesma escola. Outro aspecto desafiador atribui-se à forma de acolhimento dos
residentes pelos professores preceptores que, em alguns casos, não favoreceu a inclusão
dos Residentes nas diversas situações de aprendizagem da docência, tais como a
vivência em sala de aula e a participação em projetos.Os resultados iniciais, indicam
que alguns dos residentes tiveram dificuldades em termos do acesso das diretrizes,
material pedagógico, planejamentos e documentos da escola, tal como Projeto Político
Pedagógico, fato que dificultou a elaboração de um plano de aula ou até mesmo
atividades interdisciplinares,visto que a disciplina de Ciências e Biologia na educação

básica, requer aulas com o uso de diversas estratégias didáticas. Por outro lado, em
termos de possibilidades, foram relatados a importância da experiência no Programa
para a aprendizagem da docência, que vai desde o estudo de teorias sobre as Pedagogias
que podem ser adotadas em sala de aula, às vivências em sala de aula como futuros
professores, em que podem interagir com os alunos e experimentar diferentes métodos e
estratégias didáticas no ensino e aprendizagem com os alunos da educação básica.

Palavras-chave: Residência Pedagógica. Aprendizagem docente. Estágio.
Ciências Biológicas
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Resumo:
Este

resumo

apresenta

experiências

das

bolsistas

do

subprojeto

PIBID/

2020/Pedagogia/Alfabetização, do Instituto Federal Goiano, campus Morrinhos, vivenciadas
durante as atividades realizadas em uma turma da última fase da educação infantil (préescola), na Escola Municipal Mary do Carmo, situada na cidade de Morrinhos, Goiás,
denominada escola-campo. O período observado e relatado corresponde ao segundo
semestre de 2020 até o mês de março de 2021 e centraliza as práticas de ensino remoto na
escola, impulsionadas pela pandemia da Covid-19. Com base nisso, destacando a relação do
Subprojeto na formação de professores, descreveremos as atividades desenvolvidas na
escola-campo e daremos destaque ao que consideramos ser empecilhos enfrentados pelos
docentes e bolsistas nesse processo, frisando inúmeras dificuldades que surgem no decorrer
do processo de alfabetização inclusive em situação da Covid-19, onde muitos alunos tiveram
sua alfabetização prejudicada e docentes com trabalho em dobro. Abordaremos as nossas
percepções sobre dados coletados por meio de um questionário aplicado aos familiares dos
estudantes que visou conhecer a realidade dos alunos em decorrência da pandemia da covid19 e as expectativas das famílias em relação à escola, onde tivemos a percepção, mesmo em
tão pouco tempo, de que o ensino precisa de muitas melhorias e que os pais ou responsáveis
legais precisam ter a oportunidade de participar mais efetivamente do processo educativo
dos seus filhos. Por fim, apontaremos as dificuldades percebidas em virtude do ensino
remoto até o momento, seja de bolsistas, docentes ou alunos; buscaremos entender o que
buscamos enquanto docentes em processo formativo e o quanto o Pibid pode contribuir em

meio a esse processo.

Palavras-chave: PIBID. Pedagogia. Alfabetização. Covid-19. Ensino remoto.
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A HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
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Resumo:
O período conhecido como “Revolução Científica” foi um dos principais marcos do início
da Modernidade. Este período ocasionou a “autonomia da ciência” e foi um processo
gradual. Esta revolução, que é também metodológica, perdurou até o século XX fazendo
com que, a partir da filosofia clássica, se originasse o que conhecemos atualmente como
ciências particulares e juntamente com elas, a filosofia da ciência. Ao final do século, as
discussões em relação à HFC, mostraram-se mais pertinentes em alguns congressos e
reuniões da comunidade científica em relação à sua relevância nos cursos de formação de
professores. Trata-se deste modo, de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica, objetivando
apresentar da importância que a história e filosofia da ciência possui para o ensino das
ciências da natureza.
Palavras-chave: Filosofia da Ciência; Didática das Ciências; Formação de Professores;
Ensino de Ciências; HDFC

1 Introdução
No período clássico, a ciência estava interligada à filosofia (ARANHA3 &
MARTINS, 1993, p. 72). Textos como os de Aristóteles abrangiam temas que hoje são
trabalhados na física e na astronomia (PALMA, 2015, p. 54). Porém, somente a partir da
segunda metade do século XVI, até pouco mais da metade do século XVII, é que houve
uma ruptura após a denominada “revolução metodológica”. Também conhecida como
“Revolução Científica” é, “juntamente com o humanismo renascentista e a Reforma
Protestante, um dos principais marcos do início da Modernidade” (MARCONDES, 2016,
p.

6). Este

período, originado

por

Galileu

perdurou

até

1687 com

Isaac

Newton e ocasionou uma “autonomia da ciência”, ou seja, o desligamento entre a filosofia
e a ciência (ARANHA & MARTINS, 1993, p. 73).
O desenvolvimento dessa autonomia, que embora tenha iniciado com a Revolução
Metodológica, foi gradativa e permaneceu até o século XX. Com isto, o que conhecemos
hoje como ciências particulares, sejam elas: física, química, astronomia, biologia,
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dentre outras, que delimitam seu campo específico de pesquisa, tiveram seus fundamentos
na filosofia clássica. Este fenômeno de especialização das ciências, são chamados de
“nascimento da ciência”, como entendemos modernamente (ARANHA & MARTINS,
1993, p. 37).
Em conjunto com a história dessas revoluções, surge no século XX, a filosofia da
ciência (FC) que veio a se consolidar a partir da junção de alguns pensadores como
Lakatos, Feyerabend, Popper, Kuhn, dentre outros (BORTOLLOTI, 2008). Nos escritos,
de GURIDI (2003), TESSER (1994) e MELLADO & CARRACEDO (1982), a FC é
apresentada como epistemologia da ciência. definindo-a como o campo de exploração
filosófica que vai estudar os fundamentos, conceitos e implicações filosóficas do que hoje
se entende como ciência moderna.
Deste modo, entende-se a necessidade da FC para se entender os processos e as
mudanças no contexto científico e epistemológico da ciência, pois “incluso los mismos
científicos han reflexionado frecuentemente sobres su actividad y sobre las implicaciones
filosóficas de sus teorias” (PALMA, 2015), ou seja, é a ciência refletindo sobre si própria.
Lakatos, Toulmin, Laudan, Feyerabend, por exemplo, defendiam a vinculação da
história da ciência (HC) e da FC porque, “la filosofía de la ciencia sin la historia de la
ciencia es vacía; la historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega”
(LAKATOS, 1989, p. 134).
Neste sentido, a história da ciência (HC), a filosofia da ciência (FC), aliadas
posteriormente à didática da ciência (DC) contribuindo para melhorar a compreensão das
questões epistemológicas, apresentam-se como uma tríade primordial para o conhecimento
científico e, especificamente na formação de professores.
Ao final do século XX, as discussões em relação à essa vinculação, mostraram-se
mais pertinentes nos congressos e reuniões da comunidade científica, bem como sua
relevância nos cursos de formação de professores. Aparecem então algumas indagações
sobre as implicações através da HFDC no seu ensino. Surge a partir dessas indagações a
princincipal motivação para sustentar a presente pesquisa: entender a importância da
história e filosofia da ciência possui para o ensino das ciências da natureza (ECN).
2 Metodologia
Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo. Segundo Neves (1996), “a pesquisa
qualitativa [...] não busca enumerar ou medir eventos”, assim, entende-se que este tipo de
pesquisa possibilita estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas relações
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sociais, históricas, bem como suas relações filosóficas estabelecidas em diversos ambientes
(GODOY, 1995, p. 1). Ela é uma pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (2002 p. 44) "é
desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e
artigos científicos". Outra pontuação para o uso deste tipo de pesquisa é que
a utilização destes documentos na pesquisa, surge a possibilidade de “acrescentar a
dimensão do tempo à compreensão do social” (SÁ-SILVA, 2009, p. 2). Com isto, dar-se-á
a possibilidade de uma compreensão histórico-filosófica do pensamento humano em
relação às coisas e à ciência. Também A pesquisa é exploratória, pois, objetiva
“proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito”
(GIL, 2002, p. 41). Assim, organizou-se as fases de desenvolvimento, separou-se os
arquivos a serem lidos, fichando-os, os comentou. e, posteriormente analisando e
discutindo.
3 Resultados e Discussão
Os debates sobre a relação entre o ensino de ciências e a FC ganhou maior ênfase a
partir da década de 90 (MATTHEWS, 1995, p. 164) e trouxeram uma maior aproximação
com a didática das ciências. Serviram então, como ponte para contribuir, tanto com a teoria
quanto com a prática do ensino das ciências. Por seguinte, os questionamentos de teóricos
de currículo, bem como de educação, revelam a intenção de mostrar os problemas
curriculares e tentam apontar assim, algumas alternativas principalmente em relação às
intervenções na prática de sala de aula (PEREIRA, et al, 2016, p. 3).
Essas discussões perduram até a atualidade, tratando sempre da relação facilitadora
da aprendizagem ao cruzar a FC no ensino de ciências (IZQUIERDO et al. 2016, p. 43).
Partindo deste ponto, entende-se que a prática educativo-crítica proporciona a aceitação de
uma identidade social, histórica, bem como filosófica, pois o sujeito deve, a partir deste
ensino, “assumir-se como [...] ser pensante, comunicante, transformador, criador,
realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito
porque capaz de reconhecer-se como objeto” (FREIRE, 2019, p. 42). Chegam de forma
indireta nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCNs), em 1998,
a ênfase de “compreender a Ciência como um processo de produção de conhecimento e
uma atividade humana, histórica, associada a aspectos de ordem social, econômica, política
e cultural; identificar relações entre conhecimento científico (BRASIL, 1998, p. 33). Com
isto, muito tem-se discutido na atualidade a respeito da maneira com que a educação
científica é tratada. Autores como Smith e Siegel (2004 apud BARRETO, 2019, p. 272),
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asseguram que o conhecimento é um pilar central no ensino de ciências. Outros como
Goldman (1999) e Hoffmann (2007) discutem outros pilares da educação científica como,
por exemplo, a mudança de crença dos estudantes ou ainda sobre o conhecimento como
crença verdadeira.
Por conseguinte, um dos primeiros eventos que mostram uma aproximação entre o
ensino de ciências e a FC foi a realização da primeira conferência internacional sobre
História, Filosofia, Sociologia e o Ensino de Ciências, na FSU (Universidade Estadual da
Flórida) em 1989. Outro evento significativo foram as conferências oferecidas e
patrocinadas pela EPS (Sociedade Européia de Física) sobre a história da física e o seu
ensino. Como afirma Matthews (1995) essas conferências foram realizadas em Pávia (uma
cidade localizada ao sul de Milão) em 1983, na cidade de Munique em 1986, em Paris no
ano de 1988, e por fim na cidade Cambridge em 1990 (1995, p. 166). Assim, alguns
teóricos (HOLTON, 1979; GAGLIARDI, 1988 e FREIRE JR., 2002) defendiam a História
e Filosofia da Ciência (HFC), dada sua relação direta, de forma contextualista, isto é, uma
educação em ciências, que seja ensinada em seus diversos contextos: ético, social,
histórico, filosófico e tecnológico. Já no modelo construtivista, outros autores não
concordam com este modelo (MATTHEWS, 1992; OSBORNE, 1994 apud MONTIMER,
1995; MONTIMER, 1995 e SOLOMON 1994), alegando o fato de estar indissociado com
o empirismo.
Apesar das correntes defendidas para o tratamento da ciência e seu ensino é preciso
compreender que a ciência possui uma história e, refletir sobre ela mesma, contribui para
melhor compreendê-la, proporcionando um significado àquilo que é ensinado. Neste
aspecto, o ensino de ciências deve levar em consideração as “abordagens conectivas, ou
seja, contextualizações que estejam preocupadas com questões históricas e relações com
outras áreas do conhecimento” (HOLTON, 1979 citado por ARTHURY, 2020, p. 3). Neste
sentido a alfabetização científica é então “considerada como uma das dimensões para
potencializar alternativas que privilegiam uma educação mais comprometida” (CHASSOT,
2003), e que não se deve abordar a história da ciência de forma reducionista.
A contribuição da HFC para a alfabetização científica na verdade, auxilia tanto o
aluno quanto o professor, a resgatar conhecimentos epistemológicos necessários à sua
compreensão e, por esse motivo, é imprescindível para a formação dos professores. Como,
na atualidade, educadores e educandos estão submersos na chamada “modernidade
líquida” (BAUMAN, 1999), possivelmente por considerar a pós-modernidade “um
conceito ideológico” (ABDO, 2020), o ensino de ciências é guiado, muitas vezes, pela
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flexibilidade e facilidade. Este ensino não contribui para um entendimento mais integral de
ciência, isto é, não contribui para a superação do que Matthews (1995, p. 165) resumiu
como sendo um “mar sem sentido”. Por esse motivo é que, a partir da segunda metade do
século XX, aumentou-se a reflexão sobre a complexidade do conhecimento científico
produzido.
É preciso levar em consideração como este saber erudito está sendo ensinado e,
principalmente, compreendido, pois a imagem da ciência está estreitamente relacionada a
isso. Quando o professor em formação não é levado a pensar sob este aspecto,
desenvolvendo habilidades e competências necessárias para a promoção de um ensino das
ciências eficaz, as possibilidades da superficialização e reprodução aumentam.
A HFC, portanto, auxiliam, juntamente com a didática das ciências (DC), para a
compreensão dos fenômenos contemporâneos e é imprescindível que o professorado tenha
consciência que sua formação também acompanhe “o próprio avanço do conhecimento que
desvelou níveis crescentes (talvez infinitos) de complexidade” (RODRIGUES, NEVES E
ANJOS, 2016). Se, não acontece, as ciências são reduzidas a fórmulas e equações e seu
ensino padroniza-se na recitação e no mero decorar das mesmas. As estratégias
pedagógicas dependem da pressuposição de se ensinar de forma adaptada, reflexiva e não
tediosa, podendo assim, “melhorar a formação do professor auxiliando o desenvolvimento
de uma epistemologia da ciência mais rica e mais autêntica” (MATTHEWS,1995, p. 165).
Nisto, a FC, possibilita um melhor entendimento da estrutura das ciências “bem
como do espaço que ocupam no sistema intelectual das coisas”. (MATTHEWS,1995, p.
165). Conduz os professores e, os futuros professores, a questionarem a forma de pensar e
tratar a ciência porque “as modalidades didáticas usadas no ensino das disciplinas
científicas dependem, fundamentalmente, da concepção de aprendizagem de Ciência
adotada” (KRASILCHIK, 2000, p. 87). E, “se a educação sozinha, não transforma a
sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” (FREIRE, 2000, p. 67). Então, os cursos
de formação de professores estão incumbidos, assim como a educação científica, a preparar
profissionais capazes de ter uma função transformadora. É lhes propor "uma linguagem
para facilitar nossa leitura do mundo natural" (CHASSOT, 1993, p. 37), que será refletida
no campo de atuação desses profissionais. Nesse contexto, a HFC torna-se necessária não
apenas para a compreensão da ciência, mas também para a formação de professores de
ciências que atuarão no auxílio da transformação coletiva, até mesmo pelo fato de que “a
relación entre a filosofia e historia de las ciências y la didáctica de las ciências es ya tan
estrecha que forma parte de la fundamentación teórica de las secuencias de enseñanza y
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aprendizaje que se sitúan en el marco del ‘contructivismo didáctico’ más prometedor”
(IZQUIERDO AYMERICH et. al., 2016, p. 43) sem que haja hierarquias arbitrárias, mas
com um promissor diálogo.
4 Considerações
Conclui-se então, que a HFC na abordagem dos conceitos no ensino de ciências,
pode culminar em uma aprendizagem mais significativa sem distorcer a imagem da ciência
a ser ensinada. A FC juntamente com a HC e a DC, vão muito além de uma mera
abordagem, tornam-se unidas e, deveria ser, a base para a formação de um professor de
excelência. Juntas, resgatam conhecimentos complexos proporcionando um conhecimento
epistemológico não superficial. A tríade História, Didática e a Filosofia das ciências
possibilita um desenvolvimento assíduo do pensamento crítico da ciência em relação a ela
mesma e seu papel na atualidade e, principalmente, necessárias para a formação dos
professores.
Com isto, verificou-se que, a “história e filosofia da ciência tem um papel
fundamental no ensino de ciências, pois problematiza o conhecimento científico e o torna
contextualizado” (MELO & ROCHA, 2017, p.1). Desta maneira, conclui-se que é
primordial o despertar de professores em formação, desse modo de tratar a ciência, “pois a
filosofia da ciência pode auxiliar os professores a explicar seus pontos de vista sobre a
construção do conhecimento científico” (GONÇALVES, 2017, p. 8). Sabendo que, uma
formação que contemple conhecimentos dessa natureza, contribui para que se reverta o
cenário de sujeitos analfabetos científicos, ou seja, “aquele incapaz de uma leitura do
universo” (CHASSOT, 2003). Portanto, a pesquisa evidencia a necessidade de
profissionais capazes de discutir e repensar a prática pedagógica de forma com que, seu
olhar seja direcionado aos problemas emergentes que envolvem o ensino das ciências.
Somente a partir disso que os conhecimentos científicos poderão ser tratados e ensinados
de forma eficiente e eficaz para a construção de uma sociedade melhor.
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Resumo:
Para ser um bom professor não basta apenas dominar o conteúdo a ser ensinado, mas sim, é
necessário saber como transmiti-lo de acordo com a necessidade de cada turma e aluno
(BALTAR, 1985). Nesse sentido, a transposição didática (TD) tem uma grande importância
para o processo de ensino e aprendizagem, tratando-se desde o “saber sábio” ao “saber
ensinado”, passando pelo saber “a ensinar” (CHEVALLARD, 1991). O “saber sábio”
refere-se ao saber científico, acadêmico e preexistente, que o especialista possui de
determinado assunto. Já o “saber a ensinar” fala sobre o planejamento desse conhecimento
e como estruturá-lo, atendendo às necessidades do ensino. Enquanto o “saber ensinado”,
trata da reconstrução entre domínio científico e o que se deve ensinar; tornando-o
compreensível, sem deixar de lado sua complexidade. Assim, transformando-os em um
triângulo didático e promovendo um saber a ser ensinado, motivados pelas necessidades do
ensino, constituindo o sistema didático (docente, alunos, conhecimento). Com o objetivo
de analisar como a TD interfere na aprendizagem e qual a sua importância para uma
avaliação formativa, realizou-se uma pesquisa de caráter bibliográfico e natureza
qualitativa. A partir disso, foi possível compreender que é necessário utilizar ferramentas
que tornem possível a TD, sendo a avaliação uma delas, tendo o papel de verificar o nível
de aprendizado do aluno (LUCKESI, 2005). Isso não significa que sua função seja apenas
atribuir valor numérico à aprendizagem, mas deve ser uma maneira do professor verificar
qual conteúdo precisa de mais atenção, norteando-o sobre suas ações futuras. Para que isso
ocorra, é necessário conhecer os tipos de avaliações, como e quando aplicá-las de maneira
que a transmissão do “saber ensinado” seja satisfatória. A avaliação mais utilizada é a
somativa, que consiste em somar atividades realizadas durante determinado período, sendo

atribuída uma única nota para o aprendizado do aluno, objetivando a aprovação, embora
não seja uma forma avaliativa muito abrangente, por avaliar de maneira quantitativa
(BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1983, P. 100 apud ZADUSKI; JORGE, 2016, p. 348)
não valorizando o processo todo, mas apenas os resultados finais. Diferentemente, a
avaliação diagnóstica e formativa, valoriza tudo o que o aluno vivencia durante o processo
de aprendizagem, tratando o erro como ponto de partida. Nesse sentido, compreende-se
que a avaliação não deve ser uma ferramenta à parte do processo, mas sim, um meio de
entender as necessidades do aluno e, a partir disso, fazer com que a aprendizagem se
transforme em uma prática efetiva.
Palavras-chave: Avaliação. Transposição didática. Ensino-aprendizagem. Triângulo
didático. Conhecimento.
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Resumo:
A pandemia do coronavírus foi um dos acontecimentos mais marcantes de 2020, causando
inúmeras transformações em nosso dia a dia. Dentre elas, a necessidade de adaptar o ensino
presencial para que pudesse ser feito na modalidade de ensino remoto. Motivados pela
diligência de saber como têm sido a adaptação e o trabalho dos professores de Matemática do
Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí no ensino remoto, realizamos este estudo com o
objetivo de apresentar brevemente as experiências vivenciadas pelos professores de Matemática
desta instituição, durante o ano letivo de 2020, tecendo um paralelo com o ensino presencial.
Para a realização deste trabalho, foi criado um formulário com dez questões discursivas, o qual
nove professores de Matemática se propuseram a responder. Diante das respostas obtidas, é
notável que o ensino remoto trouxe diversos obstáculos para o professor, desde o planejamento
das aulas até o processo avaliativo. Não obstante, os professores têm se desdobrado para
continuar seu trabalho com excelência, dentro das condições e recursos de cada um.
Palavras-chave: Coronavírus. Ensino-Remoto. Professores. Adaptação.
1 Introdução
O surgimento do coronavírus no Brasil foi um dos acontecimentos mais marcantes de
2020, se estendendo ao ano de 2021, sendo o responsável por uma das maiores epidemias da
história, causando inúmeras transformações em nosso dia a dia (ARRUDA, 2020).
Conhecido como COVID-19, o coronavírus causa uma doença respiratória semelhante
a um resfriado ou a uma pneumonia e a transmissão acontece de pessoa para pessoa, sendo o
distanciamento social uma das estratégias utilizadas como forma de prevenção. A maneira mais
eficaz de se fazer esse distanciamento é através do isolamento social, no qual as pessoas são
instruídas a não ficarem em grupos e evitar aglomerações (WHO, 2020). Como consequência
do isolamento social, diversas atividades e serviços (exceto os serviços essenciais), realizadas
em grupo foram suspensas ou reorganizadas, dentre elas, as escolares.
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As escolas tiveram que se adequar a um “novo” modelo de ensino para manter pelo
menos parte de suas atividades ativas: o ensino remoto e/ou Ensino à Distância (EaD). Apesar
desses termos serem frequentemente apresentados como sinônimos, a Educação à Distância é
mais abrangente, se comparada ao ensino remoto, pois faz o uso de meios analógicos, como
livros impressos, além dos sistemas online, os quais se limitam o ensino remoto, que têm um
caráter emergencial (ARRUDA, 2020).
Professores e alunos, acostumados ao ensino presencial, tiveram que se adaptar, em
pouco tempo, ao processo de ensino-aprendizagem mediado pela tecnologia. Professores
tiveram que preparar suas aulas e atividades usando dispositivos tecnológicos, como
smartphones, computadores, notebooks, tablets e usando de plataformas como redes sociais,
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), quadros-negros digitais, webconferências,
materiais impressos, dentre outros, para que os alunos tivessem acesso aos conteúdos
escolares. Tais iniciativas foram fundamentais no processo de transição do ensino presencial
para o ensino remoto, trazendo consigo funcionalidades como a possibilidade da realização de
aulas online (webconferências), edição e envio de textos, acesso a fóruns, dentre outras.
Portanto, há duas formas de o professor se relacionar com os alunos: de forma síncrona e
assíncrona. No relacionamento síncrono, para que a comunicação seja feita, é necessário que as
pessoas estejam online no mesmo momento, de modo que possam interagir e/ou trocar
informações. Enquanto nos assíncronos, a comunicação não acontece em tempo real
(GABRIEL, 2012).
Diante disso, nós, enquanto bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência, subprojeto Matemática (PIBID/Matemática) do Curso de Licenciatura em
Matemática do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí (IF Goiano/Urutaí) nesse tempo de
pandemia, motivados pela diligência de saber como têm sido a adaptação e o trabalho dos
professores de Matemática desta instituição, durante este período, realizamos este estudo com
o objetivo de apresentar brevemente as experiências dos professores de Matemática,
vivenciadas para o desenvolvimento das aulas no ensino remoto, tecendo um paralelo com o
ensino presencial.
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2 Metodologia
Este estudo teve como recorte temporal, o ano letivo de 2020, pois, foi o período em
que ocorreu o ensino remoto na oferta das disciplinas nos cursos ofertados pelo IF Goiano
Campus Urutaí.
Para que este estudo fosse possível, pedimos aos professores de Matemática que
vivenciaram a experiência das aulas remotas do IF Goiano/Urutaí que preenchessem o
formulário online com dez questões discursivas sobre planejamento e ministração de aulas,
avaliação, dificuldades enfrentadas e problemas tecnológicos, adaptação ao ensino remoto,
suporte oferecido pelo IF Goiano/Urutaí, contribuições e limitações dos momentos síncronos e
interação entre professor e alunos. Nove professores que não foram identificados neste trabalho,
se propuseram voluntariamente a preencher o formulário e a partir de suas experiências que
vamos abordar os resultados e discussões.
Dentre as temáticas apresentadas, foram escolhidas as quatro questões que
melhor realçam as diferenças entre o ensino remoto e o ensino presencial, para que fossem
discutidas neste trabalho.
3 Resultados e Discussão
A seguir, são apresentadas quatro das questões propostas no formulário relacionadas ao
ensino remoto em paralelo com o ensino presencial, com a síntese das respostas dos professores
em cada uma delas.
3.1 Quando se trata de planejamento das aulas, quais foram as principais diferenças,
observadas por você, entre o ensino presencial e o remoto?
As principais diferenças notadas pelos professores entre essas modalidades é o tempo e
a dificuldade que o ensino remoto demanda. Dificuldades essas causadas pela necessidade de
“um planejamento mais minucioso” e a priorização e produção de conteúdos/materiais, que
devem “ser mais compactos e objetivos, mas sem comprometer a qualidade”.
Outro aspecto mencionado por eles é a metodologia, que teve que ser adaptada do ensino
presencial para o ensino remoto, o que deve levar em consideração a utilização de “instrumentos
específicos” para essa modalidade.
3

3.2 Quando se trata de ministrar as aulas, quais foram as principais diferenças, observadas
por você, entre o ensino presencial e o remoto?
A falta de interação entre professor e alunos foi a mais apontada pelos professores neste
formulário. Estes argumentam que “a participação em aula é consideravelmente reduzida no
ensino remoto”, “para não dizer nenhuma”. Essa falta de interação é a grande responsável pela
"dificuldade em conseguir observar se os alunos foram atingidos com a proposta da aula", o
que torna complicado “perceber a devolutiva (o que estão aprendendo, como estão assimilando
o conteúdo) dos alunos”.
As aulas passaram a ser ministradas “por meio de webconferências”, onde os
professores faziam o uso de “compartilhamento de tela e uma mesa digitalizadora para
ministração do conteúdo”.
3.3 Quando se trata do processo avaliativo do aluno, quais foram as principais diferenças,
observadas por você, entre o ensino presencial e o remoto?
As respostas sobre este tema foram diversificadas. Apontaram que devido às provas
ficarem disponíveis online, por um período de tempo, o aluno “pode fazer ou simplesmente
copiar”. Falaram da necessidade de uma “maior quantidade de atividades para avaliação”.
Além disso, a falta de contato com o aluno no cotidiano faz com que não seja possível
“avaliar uma parte mais subjetiva referente” a ele, porque a avaliação “envolve apenas a
valoração de atividades propostas”.
3.4 Como você tem se adaptado à essa modalidade de ensino remoto?
A mudança repentina para o ambiente virtual fez com que alguns professores sentissem
dificuldades para se adaptarem ao ensino remoto. Precisaram recorrer à tecnologia, como
mencionado por eles: “estudando muito”, “estudando e me atualizando nas novas ferramentas
e metodologias”, “treinando a paciência e buscando ferramentas que elevem a eficiência e a
aquisição de conhecimento do aluno”.
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4 Considerações Finais
Perante os fatos mencionados, nota-se que a pandemia do coronavírus foi a responsável
pela necessidade de se fazer um isolamento social em todo o mundo, o que causou a interrupção
ou adaptação de diversos serviços e atividades realizadas em grupos, dentre elas, as escolares.
Isso ocasionou uma mudança no cenário educacional: a premente adoção do ensino remoto para
substituir o ensino presencial, uma vez que as escolas não poderiam mais receber seus
servidores e alunos.
Vivenciando essa nova modalidade de ensino, diante de novos desafios e sem preparo
prévio para essa situação, os professores tiveram que encontrar novos meios para planejar e
ministrar as aulas e avaliar os alunos. Tais práticas têm sido realizadas através do uso de
abordagens e ferramentas que possibilitam a virtualização daquilo que antes era feito em sala
de aula, presencialmente, com os alunos. Quadros-negros foram substituídos por mesas
digitalizadoras e a turma se tornou uma série de janelas com fotos no navegador de internet.
Percebe-se que os professores, tiveram a árdua tarefa de se reinventarem para conseguir
dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem, iniciado de forma presencial, no ensino
remoto. A experiência vivenciada pelos professores de Matemática revela que o ensino remoto
exige mais tempo do professor para o planejamento, fragilidades na interação professor-aluno
e vice-versa no ensino remoto, que exige uma diversidade maior de atividades e muito estudo
de ferramentas tecnológicas e metodologias para conseguir manter a qualidade das aulas.
Não obstante, com empenho e dedicação, os professores continuam fazendo seu trabalho
com excelência, dadas as condições e recursos de cada um, evidenciando as palavras de Paulo
Freire ao dizer: “Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre
o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode
criar um mundo próprio, seu eu e as suas circunstâncias” (FREIRE, 1983).
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO ENQUANTO ESPAÇO FORMATIVO
DO/A FUTURO/A COORDENADOR/A PEDAGÓGICO/A
TAVARES, Gleydson da Paixão
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Resumo:
Este relato apresenta uma trajetória formativa realizada durante o Estágio Supervisionado III
– Anos Iniciais do Ensino Fundamental (em Coordenação Pedagógica), de um Curso de
Licenciatura em Pedagogia EaD. Tem o propósito de identificar as contribuições do Estágio
para a formação do/a futuro/a coordenador/a pedagógico/a. Foi realizado um estudo descritivo
de natureza qualitativa. A partir de narrativas e da utilização do método (auto)biográfico
descreverei e refletirei sobre a ação desse/a profissional no campo formativo do estágio. O
estágio aconteceu em uma escola da rede pública do município de Itabuna-Ba, no qual foram
realizadas intervenções com os/as alunos/as, com os pais, com as mães, demais responsáveis e
com os/as professores/as da unidade de ensino. O estágio possibilitou-me a realização da
pesquisa e reflexão sobre a prática do/a coordenador/a pedagógico/a e me permitiu perceber a
necessidade de uma ressignificação e reconstrução de sua identidade.
Palavras-chave: Estágio. Formação. Coordenador/a Pedagógico/a.

1 Introdução
O estágio é um espaço formativo que possibilita o exercício da prática pedagógica e
contribui para o desenvolvimento da crítica reflexiva e dos saberes necessários à formação
do/a coordenador/a pedagógico/a. De acordo com Pimenta (2005/2006) para além do
estabelecimento e estreitamento do binômio teoria e prática, o estágio deve ser compreendido
como um campo de pesquisa, enquanto possibilidade de aproximação do/a aluno/a com a
realidade escolar e com a atividade teórica.
Aos/Às coordenadores/as pedagógicos/as (CP) são destinadas diversas atribuições,
seja na esfera pedagógica, burocrática ou administrativa, seja na assessoria à direção da
escola. Na pesquisa realizada pelas autoras Placco, Almeida, e Souza ficou evidente algumas
atribuições do CP nas escolas, como “atendimento a professores, alunos e pais; atendimento à
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demandas do diretor e de técnicos das secretarias estaduais ou municipais de educação;
atividades administrativas; organização de eventos; atendimento às ocorrências que envolvem
os alunos” (2012, p. 003096).
Devido às inúmeras atividades alheias a sua função que são atribuídas ao/à CP devido
a desestruturação e a improvisação das instituições educacionais, muitos/as deles/as estão
sendo levados/as à uma ambiguidade na compreensão das suas atribuições. Essas atividades
que lhes são impostas, são tão rotineiras e recorrentes que já estão impregnadas no seu fazer.
Diante dessa situação, se faz necessária a ressignificação e a reconstrução da identidade
desses/as profissionais.
O trabalho da coordenação pedagógica deverá está pautado no estímulo da reflexão
por todo o coletivo da escola, desde os/as professores/as e todos os membros da gestão de
modo que possa impactar no ambiente escolar com o objetivo de produzir transformações no
cotidiano da escola.

2 Metodologia
Este artigo foi elaborado a partir de um relato das experiências adquiridas durante a
realização do Estágio Supervisionado (em Coordenação Pedagógica), de um Curso de
Licenciatura EaD. O estágio aconteceu no ano de 2018, em uma escola da rede pública do
município de Itabuna-Ba, no qual foram feitas intervenções com os/as alunos/as, com os pais,
mães, demais responsáveis e com os/as professores/as da unidade de ensino.
A comunidade escolar é composta por 31 professores/as, uma diretora e três vicediretores/as, 03 coordenadoras pedagógicas e 19 funcionários/as. A turma do 2º ano (sala do
estágio) é composta por 24 alunos/as, sendo 10 meninos e 14 meninas, com idade média entre
7 e 8 anos.
Foi realizado um estudo descritivo de natureza qualitativa. A partir de narrativas e da
utilização do método (auto)biográfico descreverei e refletirei sobre a ação do/a Coordenador/a
Pedagógico/a no campo formativo do estágio. De acordo com Passeggi a reflexividade
autobiográfica é “entendida como o retorno sobre si mesmo, para tirar lições de vida, e a
noção de formação” (2011, p. 153). Nessa direção Souza (2008, p. 38) compreende a
abordagem autobiográfica “como uma metodologia de trabalho que possibilita tanto ao
formador, quanto aos sujeitos em processos de formação significar suas histórias de vida,
através das marcas e dispositivos experienciados nos contextos de sua formação”.
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As experiências acumuladas no decorrer da minha trajetória formativa no estágio
também serviram de suporte para compreensão e reflexão desse processo de constituir-se
coordenador/a pedagógico/a. De acordo com Bondía “A experiência é o que nos passa, o que
nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada
dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” (2002, p.
21). Certamente, as vivências experienciadas no estágio colaborou, sobremaneira, para o meu
desenvolvimento docente e enquanto futuro coordenador pedagógico, pois, foram
experiências que me aproximaram do fazer desse profissional bem como permitiram uma
melhor compreensão de sua atuação e de suas competências.
Os dados foram produzidos a partir das experiências adquiridas no decorrer do estágio
e também pelos relatórios de observação e participação, pelos planejamentos das aulas e pelos
documentos que orientam o estágio do curso de Pedagogia EaD, da Universidade Estadual de
Santa Cruz (UESC). As análises e discussão tiveram um cunho qualitativo, pois, buscamos
refletir sobre a realidade vivida possibilitando a sua compreensão.

3 Resultados e Discussão
Na primeira etapa do estágio fizemos o acompanhamento da rotina das atividades da
coordenadora pedagógica e observamos que há, muitas vezes, desvio de função da
profissional, considerando as excessivas demandas da escola. Nessa direção, Placco; Almeida;
Souza (2012, p. 003102) salienta que
O excesso de atribuições, por parte da legislação, do diretor, professores, órgãos do
sistema de ensino, alunos e pais, interfere na construção de uma identidade
profissional do CP, levando-o a uma ambiguidade entre o que ele considera serem
suas funções, as dimensões históricas da profissão, sua história pessoal e de
formação, suas condições de trabalho.

Na segunda etapa pesquisamos junto aos documentos pedagógicos da unidade de
ensino. Entre eles, podemos destacar o Projeto Político Pedagógico - PPP pelo qual obtivemos
informações sobre as metas, os objetivos, as concepções de ensino, o currículo, e sobre o
perfil de alunos/as que se deseja formar. É de responsabilidade do/a Coordenador/a
Pedagógico/a colaborar com a elaboração e o acompanhamento do PPP. Para Placco;
Almeida; Souza,
Outra prática educativa relacionada às funções do CP é referente à gestão do projeto
político pedagógico da escola (PPP), que envolve participação coletiva e gestão
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democrática. A participação do coletivo para elaboração, execução e avaliação do
PPP é um dos grandes desafios da escola e do trabalho do CP (2012, p. 003098).

A partir dos projetos desenvolvidos na escola e mediante as necessidades dos/as
alunos/as, decidimos, com o apoio da coordenadora pedagógica, realizar um projeto de leitura
intitulado Conte outra vez. A proposta interventiva tinha como principal objetivo despertar
nos/as alunos/as o interesse e o prazer pela leitura. Para alcançar os nossos propósitos,
buscamos estabelecer parcerias com os/as professores/as da escola e com os pais dos/as
estudantes.
Inicialmente realizamos uma reunião com os pais, mães e/ou responsáveis para
apresentar a projeto e solicitar o apoio necessário deles/as para o seu efetivo desenvolvimento.
No segundo momento, fizemos uma formação com alguns/mas docentes
selecionados/as pela coordenação pedagógica. A atividade tinha como objetivo além de
apresentar a proposta do trabalho, incentivá-los/as ao hábito da leitura prazerosa com vistas a
contribuir tanto para sua formação pessoal quanto para as suas práticas pedagógicas. Segundo
Soares (2012, p.2) espera-se de um/a CP “uma postura de coordenação do trabalho
pedagógico, organização da formação docente, acompanhamento do processo ensinoaprendizagem e de estabelecimento de parceria entre professor e coordenador pedagógico”.
Dessa forma, efetivamente, o/a coordenador/a desempenhará plenamente suas atribuições e
não ficará apenas restrito a atividades burocráticas e administrativas.
Por fim, realizamos a intervenção com os/as alunos/as. Na perspectiva discente, o
Projeto de Leitura Conte outra vez foi elaborado a partir de uma sequência didática que foi
realizada durante uma semana. A proposta interventiva tinha como objetivo despertar o
interesse e o prazer pela leitura nos/as estudantes com vistas ao desenvolvimento do hábito e
gosto pelo ato de ler.
Inicialmente falamos aos/às alunos/as sobre o projeto de intervenção, sobre à
importância do envolvimento deles/as e discutimos o livro “A importância do ato de ler”, do
autor Paulo Freire. Em seguida, foram realizados um diagnóstico e uma sondagem com
algumas perguntas, como: se tem livros, o que leem, quantos livros já leram, se leram este
ano, o que mais gostam de ler, se os pais, mães e/ou responsáveis leem com eles/as e para
eles/as, o que leem (as respostas desses questionamentos foram socializadas na reunião com
os pais). Por fim, diversos livros foram disponibilizados (com palavras e com imagens) para
que eles/as selecionassem um de seu interesse e realizassem a leitura.
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Ao longo da semana realizamos diversas atividades, como: dramatizações; rodas de
conversa quando os/as alunos/as tiveram a oportunidade de compartilhar a experiência da
leitura do livro que escolheram na aula anterior; realização de desenhos e pintura de uma tela
de acordo com a história que eles/as leram (essa tela foi presentada aos pais, mães e
responsáveis dos/as alunos/as durante a reunião); estudo e discussão sobre os gêneros
textuais, com ênfase ao gênero textual informativo, quando tivemos a oportunidade de expor
aos/às alunos/as como são feitos os panfletos, anúncios e textos publicitários; confecção, em
equipe, de um cartaz com um anúncio para retratar algum dos livros lidos pelos/as
componentes da equipe; e apresentação do cartaz.
A culminância do Projeto foi realizada por meio de uma aula de campo na
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). No primeiro momento os/as alunos/as foram
recepcionados/as por uma das bibliotecárias da UESC que apresentou os espaços, o
funcionamento e o acervo de livros e periódicos da biblioteca. No segundo momento os/as
alunos/as escolheram um livro ou revista para realizar uma leitura no bosque da universidade,
para que pudessem experimentar a sensação de realizar uma leitura em um ambiente
agradável.
As experiências relatadas com as intervenções realizadas durante o estágio com os/as
alunos/as, professores/as e com os pais, mães e responsáveis dos/as estudantes foi uma rica
oportunidade para experienciarmos o fazer do coordenador/a pedagógico/a.

4 Considerações Finais
O/A Coordenador/a Pedagógico/a desempenha um papel importante na unidade de
ensino, pois, cabe a ele/a contribuir com a implementação de uma dinâmica pedagógica
significativa, consciente e responsável. Para Franco (2008, p. 129)
Um coordenador pedagógico sozinho, por mais competente que seja, não conseguirá
imprimir as marcas de uma dinâmica pedagógica se a instituição e seus contornos
administrativos/políticos não estiverem totalmente comprometidos, envolvidos e
conscientes dos princípios pedagógicos que o grupo elegeu para conduzi-los.

As atividades do Estágio do Curso de Pedagogia foram fundamentais para
compreensão da rotina de trabalho do/a Coordenador/a Pedagógico/a, de suas diversas
demandas, dos seus limites e da necessidade de concentrar a sua atenção no apoio à gestão
escolar, na contribuição da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico,
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na formação dos/as professores/as e na contribuição para a melhoria do processo de ensino e
de aprendizagem dos/as alunos/as.
Observa-se que a rotina de seu trabalho é bastante árdua e cheia de demandas, sendo
que muitas delas, não condizem com suas atribuições, o que provoca nos/as coordenadores/as
pedagógicos/as a necessidade de uma ressignificação e reconstrução de sua identidade. Ainda
assim, seu trabalho é de fundamental importância na formação dos/as professores/as, pois, é
o/a responsável pela organização e sistematização da formação continuada dos/as docentes
que pode e deve ser realizada em serviço. No entanto, para melhor desempenho das suas
atividades pedagógicas o/a gestor/a deve possibilitar autonomia e oferecer o respaldo
necessário para que o/a coordenador/a possa realizar um trabalho significativo com vistas a
uma educação transformadora e emancipatória.
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Resumo:
Nos tempos atuais, as mídias sociais são consideradas fundamentais para os processos
educativos, uma vez que estão cada vez mais presentes no cotidiano dos alunos. Em função
do grande volume de informações, curiosidades e conceitos que são apresentados nessas
mídias, o aluno pode aprender com essas fontes e buscar o desenvolvimento concreto,
aprimorando sua capacidade crítica e argumentativa. Neste cenário, o Instagram surge como
uma das principais mídias sociais acessadas pelos alunos, tanto para passatempo, quanto
para acesso às informações. Com o objetivo de disponibilizar conteúdos de Química,
utilizando a ferramenta Instagram, para os estudantes que estavam se preparando para o
ENEM 2020, os bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação à Docência (PIBID) produziram videoaulas curtas e objetivas, dicas e atividades
voltadas para o ENEM. Os materiais produzidos envolveram alguns dos principais
conteúdos de Química, como cálculo estequiométrico, ligações químicas, isomeria,
distribuição eletrônica, termoquímica e funções inorgânicas. Após a produção e publicação
do material produzido no perfil do Instagram, iniciou-se a coleta de dados por meio da
avaliação do número de visualizações e interação do público com o perfil, além das enquetes
que foram propostas. O retorno obtido foi satisfatório, uma vez que o perfil do Instagram
alcançou rapidamente o número de 116 inscritos e as postagens tiveram um bom alcance,
com uma delas alcançando um total de 2.886 acessos. Desta forma, observou-se que a
utilização de plataformas digitais, como o Instagram, alcançou resultados positivos, pois
estes demonstraram que os materiais produzidos e a forma com que foram apresentados
despertaram interesse no público, o que mostra que o uso dessa ferramenta para auxiliar o
processo de ensino apresenta grande potencial e deve ser cada vez mais explorado. Além
disso, a execução deste trabalho também permitiu aos bolsistas a vivência de novas
experiências através da utilização de metodologias diversificadas que tornam o processo de
ensino-aprendizagem muito mais interativo e dinâmico e agregam muito na formação de
todos como futuros docentes.

Palavras-chave: Mídias digitais. Educação. Química. Instagram
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Resumo:
Este trabalho visa apresentar nossas vivências como bolsistas no primeiro módulo do Programa
Residência Pedagógica (PRP), edital nº 1/2020, demostrando as possibilidades e experiências
adquiridas em novos meios didáticos ao lecionar durante uma pandemia mundial, descrevendo
questões sociais e econômicas que a educação enfrenta neste momento. Sabemos que o processo
formativo de um estudante de licenciatura necessariamente deve envolver o diálogo constante
com o campo de sua futura atuação como professora, portanto o PRP possibilita de forma salutar
essa aproximação entre a Instituição de Ensino Superior (IES) e as escolas de educação Básica.
Nesse relato demonstramos como a experiência como residentes nos permitiu realizar a
interlocução entre os conhecimentos teóricos e a prática, contribuindo para uma formação que
se compromete com a melhoria das qualidades dos processos educativos, seja dos residentes e
dos alunos da escola-campo. Inferimos que a nossa inserção na instituição contribui de modo
significativo para que pudéssemos apreender novas formas de planejar e agir no espaço-tempo
das aulas remotas.
Palavras-chave: Formação. Prática Pedagógica. Pandemia. Reinventar
1 Introdução
Em março de 2020 o mundo se encontrava em uma situação pandêmica em razão do
avanço mundial do Covid-19. Tal situação trouxe imposições relacionadas ao controle sanitário
que determinou medidas de segurança para a saúde da população, dentre estas a paralisação das
aulas presenciais. Passamos assim a lidar com diversas formas de estudos não presenciais, o
que de certo modo representou um choque para todas as instituições educacionais, as quais
buscavam formas alternativas para lidar com as demandas do momento sem prejudicar o ensino
e sem contribuir para o aumento das desigualdades, haja vista que com as aulas presenciais a
desigualdade social já afetava, estava instalado nas escolas de forma geral, tendo em vista as
mais diversas dificuldades encontradas por pais e crianças.
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano- Campus Morrinhos,
instituição que frequentamos como acadêmicas do curso em Licenciatura em Pedagogia, adotou
como forma de desenvolvimento das aulas a utilização de plataformas digitais que permitiram
a oportunidade de reunir uma sala digital ao vivo na qual se pode ter acesso à câmera e áudio.
Esses encontros síncronos são realizados nos mesmos horários em que ocorreriam as aulas
presenciais. Destacamos que aos alunos que não tinham acesso à internet e a aparelhos
eletrônicos, a instituição disponibilizou uma ajuda de custo, ou seja, bolsa conectividade, para
auxiliar financeiramente estes alunos.
Ao nos tornarmos bolsistas no Programa de Residência Pedagógica, edital nº 1/2020,
fomos inseridas na Escola Municipal Kleyton de Souza Peres para que pudéssemos fazer o
diagnóstico, observamos e monitorarmos o trabalho pedagógico realizado pela instituição, no
intuito de planejarmos nosso projeto de intervenção, com o objetivo de realizarmos um diálogo
profícuo entre nossos conhecimentos teóricos e aqueles elaborados e (re) construídos no campo
da prática efetiva. Destacamos que não tivemos oportunidade de atuar de forma presencial, pois
as aulas ainda estavam sendo realizadas de modo remoto.
Desse modo, a instituição em que atuamos adotou como forma de execução das aulas a
distribuição de atividades impressas todas as segundas feiras, nas quais os responsáveis pelos
alunos buscavam as atividades que deveriam ser feitas durante a semana pelos estudantes em
suas residências. O processo envolveu também outras ações, isto é, ao longo da semana em um
grupo do aplicativo watsApp foi repassado vídeos explicando os conteúdos e as atividades.
Entretanto, no município de Morrinhos vários estudantes residem na zona rural e a instituição
educativa na busca por minimizar os prejuízos gerados por essa situação decidiu que as
atividades para estes alunos seriam entregues pelos motoristas que transportam os mesmos
quando há aula presencial. Estes motoristas ao levarem as atividades recolhem aquelas que já
foram entregues na semana anterior.
Nesse sentido, o trabalho que será aqui relatado refere-se a nossas experiências como
residentes em uma turma de 1° ano, com 35 estudantes matriculados. O período destacado para
a descrição das vivências é o mês de outubro de 2020 até marco de 2021.

2 Metodologia
A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho pautou-se na
perspectiva qualitativa por meio da pesquisa bibliográfica e documental e compreendeu
também a observação participante, a partir do envolvimento em reuniões com membros do
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programa (residentes e coordenadora), bem como com membros da escola, via preceptora. A
experiência conquistada ao longo da regência em aulas à distância e a ação em ciclos de
seminários e palestras, muito nos auxiliaram na condução do trabalho e na aprendizagem de
metodologias e inovações concernentes às práticas docentes na educação em momento de
pandemia mundial.

3 Resultados e Discussão

Evidenciamos que com o formato remoto, modelo adotado pela escola-campo em que
nos inserimos como residentes tornou-se praticamente impossível garantir a todos os estudantes
o acesso à educação e à escola, mesmo com o reconhecimento de que esse é um dos ambientes
públicos que tem como pressuposto garantir processos educacionais inclusivos.
Para os cotidianos escolares, o ato estar presente no espaço físico é essencial,
pois lá, além das trocas de ‘conhecimentossignificações’, as escolas,
principalmente as públicas, são as instituições que garantem direitos básicos
de qualquer criança, como a alimentação. Crianças mais novas, ainda não têm
maturidade para entender de fato o que vem acontecendo no Brasil e no
mundo. (SOTERO; COUTINHO, 2020, p. 70).

Nossas ações seguiram o que a instituição trabalha e o que a professora regente
selecionava para construir seu planejamento, elaboramos materiais sempre buscando mobilizar
os nossos conhecimentos teórico-práticos. Para tanto, redigimos e entregamos à coordenação
da escola o plano de aula e as atividades que seriam impressas e repassadas aos alunos.
Enviamos também à professora regente da turma videoaulas explicando o conteúdo. Estes
vídeos são postados no grupo de WhatssApp da turma ao longo das aulas.
Como forma de interação e busca pela atenção das crianças, em nossas gravações de
videoaulas buscamos interagir o máximo em vídeos curtos, pois um vídeo longo se torna algo
entediante e que progressivamente não irá prender a atenção das crianças.
A teoria que estudamos no curso de licenciatura em Pedagogia, nos possibilitou ações
de intervenção pedagógica que fossem condizentes com a realidade da escola-campo e da
referida turma. Aprender técnicas e didáticas a serem usadas em videoaulas é uma inovação
que no início do processo foi repleta de erros e com o tempo foram sendo aperfeiçoadas, nós
seres humanos vivemos em constantes mudanças e aprendizados.
Um mundo onde as transformações ocorrem de forma tão rápida que, por vezes,
nem se dá conta de que elas aconteceram e que nelas já se está envolvido. As
mudanças, como bem se sabe, são potenciais geradoras de problemas que,
olhando sob uma perspectiva otimista, podem se apresentar como elementos de
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motivação para o desenvolvimento de soluções criativas e inovadoras (JUSTO,
2001 apud BORGES; FAGUNDES, 2016, p.243).

Portanto, tal afirmação reflete a situação atual em razão que algo inesperado gerou
mudanças para amenizar os transtornos determinados pela pandemia do Covid 19, porém ainda
nos encontramos com dificuldades em se adequar.
Uma pesquisa realizada pelo, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em
2017, nos mostra as desigualdades no acesso à internet no Brasil, enquanto 90% de pessoas de
classes sociais A e B são consumidores, apenas 42% de indivíduos nas classes D e E são
usuários de internet. Entretanto 70% dos moradores da zona urbana fazem uso da internet e
apenas 44% dos moradores da zona rural utilizam o meio.
As questões sociais e econômicas não atingem apenas os alunos, pois os professores além
de se reinventarem tiveram gastos com aparelhos eletrônicos, sejam eles mais evoluídos para
se adequar aos avanços tecnológicos, ou adquiri-los pois simplesmente não tinham. São
questões sociais que se intensificam com a necessidade do uso das redes de web.
Um dos grandes problemas aos nossos olhos para a situação que a educação em um geral
e principalmente a infantil neste momento pandêmico é a falta de contato social, de afetividade,
pois estes são aspectos importantes para o desenvolvimento do ser humano.
Wallon (1954, p. 42) enfatiza em seus estudos a importância da afetividade. “A
afetividade seria a primeira forma de interação, com o meio ambiente e a motivação primeira
do movimento [...]. As emoções são, também, a base do desenvolvimento do terceiro campo
funcional, as inteligências”.
O ambiente escolar possui maiores condições de empreender esta afetividade, ao
proporcionar o contato e o aprendizado social, ele deve manifestar sobre as circunstâncias de
interação social, pois ao predispor da vivência social distintamente do grupo familiar
desempenha um papel de extrema importância na formação da personalidade. (GALVÃO,
1995).
No ensino remoto perde-se a interação social, há dificuldades em conhecer o seu aluno,
tendo que vê-lo por no máximo uma ligação de vídeo, reduzindo de forma brusca o contato
afetivo que facilita e instiga o aprendizado. Cabe a nós futuros professores aprenderem com
todo este cenário e compensar os déficits presentes devido às dificuldades do momento,
recriando e adquirindo novos conhecimentos.
É importante relatarmos que aprendemos métodos novos de ministrar aulas, através das
gravações de vídeos explicativos. No início o pavor e a vergonha eram sentimentos que
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tomavam conta, a insegurança em cometer erros e não conseguir retorno do corpo discente, era
apavorante. Buscávamos sempre propor no conteúdo a ser ministrado algo que chamasse a
atenção das crianças, como músicas e parlendas temáticas. Infelizmente a falta do contato físico,
de estar presente interagindo didaticamente com os alunos prejudicou o nosso desempenho
didático, pois mesmo que seja algo que estamos vivendo a um pouco mais de um ano ainda é
novo. Nós seres humanos tememos a mudança, mesmo que ela seja necessária, porém com a
necessidade nos adaptamos e adquirimos conhecimentos que trazem uma visão ampla.
Algo que de início nos surpreendeu foi o fato da secretária Municipal de Educação de
Morrinhos ter adotado como medidas de amenizar as dificuldades dos alunos a retomada dos
conteúdos do ano anterior. No nosso caso, a turma que atuamos retomaria conteúdos da
educação infantil, e nossa dificuldade neste caso era a modificação dos planejamentos, pois
eram destinados a atividades para a primeira fase do ensino fundamental. Contudo realizamos
as modificações, seguimos as orientações da professora regente e demos início a retomada com
o ensino das vogais, e evoluindo gradualmente, tendo como fundamento parlendas ou músicas,
nas aulas de língua portuguesa, já nas aulas de matemática iniciamos com conteúdos como
localização de objetos e de pessoas no espaço, progredindo para contagem, reconhecimento dos
números, indicação de ordens dentre outros conteúdos
Os desafios foram grandes para este aprendizado, porém a gratificação em colocar em
prática o novo, mesmo com erros e acertos se torna satisfatório. O incentivo que adquirimos foi
o retorno dos alunos, em uma sala de 35 alunos, apenas 3 em uma atividade que não retornaram,
porém ao questionar os pais por ligação, na semana posterior deram o retorno das atividades.
Um dos desafios impostos aos professores nesta condição em que vivemos é o retorno
dos alunos, pois existem diversas dificuldades que os afligem, em alguns casos os responsáveis
trabalham e o tempo para auxiliar a criança é curto, o analfabetismo do adulto que o acompanha
dificulta a ajuda, o acesso à internet e a aparelhos eletrônicos não são disponíveis a todos os
cidadãos, onde entram questões sociais e econômicas.

4 Considerações Finais

Os desafios foram grandes para este aprendizado, porém a gratificação em colocar em
prática o novo, mesmo com erros e acertos se torna esplêndido. O incentivo pleno que
adquirimos foi o retorno dos alunos. A experiência adquirida neste programa é extremamente
importante para nossa formação acadêmica, no momento que estamos vivendo se torna único o
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aprendizado, pois ao ter que se reinventar, mesmo com diversas dificuldades enriquece a
trajetória, quando tudo voltar ao normal e podermos ter contato físico entre pessoas, voltando
as aulas presenciais a utilização da tecnologia provavelmente fará parte da didática utilizada
pelos professores, principalmente como meio de suprir necessidades dos alunos em aulas extras.
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Resumo:
A tecnologia e a cultura digital fazem parte do cotidiano da humanidade contemporânea e
estão correlacionadas aos avanços desenvolvimentistas das nações. Nesse sentido, as
práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito educacional, precisam acompanhar essas
mudanças no processo de ensino-aprendizagem, principalmente tratando-se de um período
atípico de pandemia e confinamento social. Visando essa conjuntura, o presente relato de
experiência discorre sobre as vivências de oficinas realizadas pelos programas PIBID e
Residência Pedagógica de Licenciatura em Geografia - UFPE, a partir da aplicabilidade de
Metodologias Ativas (MA) envolvendo elementos da gamificação. Por meio de
levantamento bibliográfico, buscou-se propor atividades sob o viés de jogos interativos,
objetivando dinamizar a sala de aula remota e tornar os conceitos científicos repassados
mais atraentes aos espectadores.
Palavras-chave: Metodologias ativas. Gamificação. Ensino remoto. Ensino de Geografia.
1 Introdução
Em decorrência de tantos avanços no âmbito da formação inicial e continuada dos
professores da educação básica, é possível observar uma multiplicidade de programas
governamentais como é o caso do Programa de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa
de Residência Pedagógica (PRP) que contribuem de forma ímpar para a formação dos
futuros profissionais da educação. Entretanto, é válido destacar que, apesar da existência
significativa dos programas, encontramos desafios na aprendizagem que necessitam de
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novas ferramentas que possibilitem um ensino cada vez mais dinâmico e significativo.
É importante salientar que, as redes de ensino, tanto privadas como públicas, têm
encontrado muitos alunos com facilidade em se tornar desinteressado pelo conteúdo
programático em sala de aula, em razão das metodologias conservadoras do ensino e
aprendizagem utilizadas pelo professor são exclusivamente passivas, tendo desinteresse
por parte dos alunos (FRAGELLI, 2017), (MARANHÃO et al, 2019).
Diante disso,

este trabalho tem como objetivo

geral: Relatar experiências

vivenciadas nos programa de PIBID e Residência Pedagógica utilizando de Metodologias
Ativas (MA) guiadas pela gamificação no contexto remoto. Como objetivo específico
tem-se: Apresentar a importância que os programas destacados têm na relação ensinoaprendizagem. Somando-se a isso, visando alcançar os objetivos optou-se pela abordagem
qualitativa-descritiva, que para Minayo (2009) permite uma compreensão do universo dos
significados, das motivações, de crenças, das atitude, etc., que envolve um objeto social
pesquisado.
O relato integrado entre os dois programas ainda se destaca pelo pensamento de
que: a

gamificação surge como uma possibilidade de agregar diversos modos para

despertar a curiosidade dos estudantes, direcionando a elementos que levam a participação
e engajamento, resultando na reinvenção do aprendizado (ORLANDI et al, 2018). Através
disso,

observamos a importância que os jogos podem ter dentro dos recursos

metodológicos escolhidos no planejamento do ensino de um determinado conteúdo
programado em sala de aula, possibilitando assim, formas de aprendizagem dinâmicas e
atrativas para os estudantes.

2 Metodologia
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva, na qual possui uma
abordagem qualitativa, que foi construída a partir um relato de experiência e para sua
fundamentação teórica foram selecionados autores e pesquisadores renomados na área de
desenvolvimento de metodologias ativas no ensino de Geografia, visando o contexto de
aulas remotas por conta da pandemia do COVID 19 e, também, como a gamificação surge
como uma dessas novas metodologias inserida nas salas de aula virtual.
As duas atividades relatadas foram produzidas pelo PIBID e pelo Programa de
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Residência Pedagógica - RP de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
e consistem na elaboração e apresentação de oficinas com jogos interativos.
3 Resultados e Discussão
Este relato de experiência agrega histórias, releituras e trocas de vivências em sala
de aula remota. Por essa razão, essa estrutura de trabalho é relevante pois perpassa a
realidade e atividades desempenhadas pelos profissionais de educação, sendo possível
colaborar de forma significativa para os leitores que se interessam em expandir seus
conhecimentos sobre a temática (MORETI e RUMIN, 2018).
Nesse sentido, esta porção do artigo contém uma junção de experiências concebidas
a partir de oficinas realizadas tanto no PIBID, como na Residência Pedagógica - RP. As
atividades foram elaboradas nas escolas Ministro Jarbas Passarinho e Antônio Correia de
Araújo, ambas localizadas no município de Camaragibe, Região Metropolitana do Recife RMR.
A atividade consistiu basicamente no desenvolvimento de oficinas voltadas para a
comemoração do Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março, tendo como
principais ferramentas as Metodologias Ativas e elementos da Gamificação, para ajudar a
dinamizar a sala de aula. Como é determinado na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), o uso da cultura digital é de suma importância para o processo de
ensino-aprendizagem e está pré-estabelecido nas competências gerais 4 e 5. A partir disso,
Moran (2018, p. 01) disserta que:
As metodologias ativas são caminhos para avançar mais no conhecimento
profundo, nas competências socioemocionais e em novas práticas (...) As escolas
que nos mostram novos caminhos estão mudando para modelos mais centrados
em aprender ativamente com problemas reais, desafios relevantes, jogos,
atividades e leituras, valores fundamentais, combinando tempos individuais e
tempos coletivos; projetos pessoais de vida e de aprendizagem e projetos em
grupo.

Nessa conjuntura, tendo em vista o cenário atual em que vivemos, onde a
tecnologia está inserida no nosso cotidiano, principalmente nesse período pandêmico,
buscou-se trazer plataformas digitais com jogos interativos.
A atividade desenvolvida pelo PIBID de licenciatura em Geografia da Universidade
Federal de Pernambuco - UFPE, foi desempenhada de forma síncrona via Google Meet,
onde foi possível trazer uma gama de informações sobre os recursos hídricos e sua
importância socioambiental. Como atividade introdutória foi transmitida a música “riacho
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do navio” do cantor nordestino Luiz Gonzaga e junto aos estudantes a letra composicional
da obra foi analisada e discutida; a segunda etapa da oficina formou-se a partir de um vídeo
interativo disponibilizado através do YouTube, pontuando fatores essenciais sobre a água e
sua distribuição; por último, para avaliar o processo de aprendizagem dos envolvidos, foi
elaborado um jogo de verdadeiro ou falso e múltipla escolha na plataforma Kahoot (Figura
1).
Figura 1 – Jogo de perguntas

Fonte: Acervo do PIBID de geografia da UFPE, 2021.

Nesse âmbito, foi possível despertar um senso crítico dos estudantes para com o
fator água, trazendo um pouco de cultura e espacialidade hídrica do estado de Pernambuco
na voz de Luiz Gonzaga, como também gerou um espaço de debate sobre a preservação
desse recurso ecossistêmico.
A atividade desenvolvida pelo Programa de Residência Pedagógica consistiu em
uma atividade síncrona através da plataforma do Google Meet e teve como principal
estratégia de ensino-aprendizagem o desenvolvimento de novas metodologias ativas no
ensino de geografia, principalmente no que diz respeito ao uso e formação de jogos digitais
interativos.
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A oficina utilizada para construção da presente pesquisa foi denominada
“Conscientização e preservação do uso da água”. Foi iniciada a partir de uma apresentação
de uma série de slides construídos de forma lúdica na plataforma Canva com o intuito de
despertar o interesse dos alunos sobre o conteúdo e, além disso, proporcionar um debate
entre eles com a finalidade de promover a compreensão da temática abordada. A segunda
etapa da oficina consistiu em um vídeo informativo no qual evidenciava imagens do mar
de lixo formado no Caribe, essa estratégia foi utilizada com a finalidade de promover uma
sensibilização e também informações sobre os microplásticos e os plásticos nos oceanos. A
terceira e última etapa da oficina foi a elaboração, através da plataforma do Powerpoint, e
aplicação de uma roleta denominada “Show da Sustentabilidade” que tinha como objetivo
expor e conscientizar os alunos a respeito das práticas sustentáveis e ecológicas de
preservação e conservação do uso da água, que todos deveriam respeitar e realizar durante
o cotidiano.
Figura 2 - Roleta show da sustentabilidade.

Fonte: Acervo do Programa de Residência Pedagógica de Geografia da UFPE, 2021.

Portanto, vê-se que a partir da utilização da roleta foi possível despertar o interesse
e um debate entre os alunos acerca da importância de inserir tais pequenas práticas
sustentáveis no seu dia-a-dia considerando e relatando os impactos positivos que elas
trariam para o meio ambiente.
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4 Considerações Finais
Constatou-se por meio desse estudo descritivo que, as metodologias de ensino
aplicadas através da utilização de jogos podem colaborar de forma significativa no
processo de aprendizagem dos estudantes, fortalecendo assim, seu compromisso social.
Além disso, observamos a ampla importância que os ambos programas como o PIBID e a
Residência Pedagógica possuem para a formação inicial e continuada de professores da
educação básica.
A relevância da utilização de metodologias ativas à luz dos jogos digitais no ensino
remoto também revelou-se na interação positiva dos estudantes em ambas experiências
apresentadas, pois apesar dos desafios encontrados nas aulas virtuais, a proposta
possibilitou passar os conhecimentos de forma lúdica e atrativa.
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Resumo:
O mundo e o Brasil iniciaram o ano de 2020 com cenários de incertezas, desafios e novos
comportamentos causados pela pandemia do Coronavírus - COVID-19, e na educação não foi
diferente. O relato trás experiências vividas no Curso Técnico em Meio Ambiente integrado ao
Ensino Médio da ESTES/UFU, face aos desafios enfrentados na permanência dos estudantes
em tempo de pandemia. Esse curso é uma parceria entre a ESTES/UFU e a SEE/MG realizado
numa escola pública estadual de Uberlândia-MG, no período noturno na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com as aulas presenciais suspensas em março/2020 e
retomadas na modalidade remota em abril/2020, por meio dos Planos de Ensino Tutorados –
PET’s (apostilas com o conteúdo do ensino regular e técnico) apoiados pelas teleaulas,
buscamos vencer os desafios para a permanência do estudante no curso, tais como: a) Como
manter o estudante no curso diante da suspensão das aulas presenciais? b) Como atender o
estudante uma vez que o governo não contemplou o noturno? c) Como proporcionar condições
aos estudantes de ter acesso aos PET’s e as aulas remotas? Os desafios foram enormes, mas o
que foi pensado e realizado nos proporcionaram possibilidades e desafios no Curso.
Palavras-chave: Permanência. COVID-19. Desafios. Jovens e Adultos.
1 Introdução
Este trabalho faz parte de um recorte de atividades desenvolvidas, em 2020, com
estudantes do Curso Técnico em Meio Ambiente da Escola Técnica de Saúde da Universidade
Federal de Uberlândia.
O Curso Técnico em Meio Ambiente, é ofertado no noturno, na Modalidade Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), único em Minas
Gerais desde 2011, por meio de convênio da UFU com a Secretaria Estadual de Educação de Minas
Gerais (SEE/MG), coordenado pela ESTES, em parceria com a Escola Estadual de Uberlândia
(conhecida carinhosamente como “MUSEU”, em função de ser uma das escolas e edifícos mais
antigos de Uberlândia-MG). Os Componentes Curriculares do Ensino Médio são ofertados pelos
professores da SEE/MG, enquanto a ESTES oferece os Componentes Técnicos.
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Diante dessas informações, o objetivo desse relato de experiência consiste em fazer um
mergulho nesse projeto de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e seus desafios,
principalmente, nesse momento de pandemia e isolamento social, que provocou profundos
reflexos no ensino e aprendizagem.
O PROEJA atende ao Decreto Nº 5.840 (13/07/2006), Ministério da Educação, onde no
Art. 1º, instituí, no âmbito dos Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas
Federais, Escolas Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais,
o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação
de Jovens e Adultos - PROEJA, abrangendo os cursos na formação inicial e continuada de
trabalhadores e educação profissional técnica de nível médio (BRASIL, 2004).
A pandemia impediu que as escolas continuassem abertas, o que assistimos profundas
mudanças no processo ensino aprendizagem, vivenciadas por meio das aulas remotas, do
material didático impresso, dos contatos vias redes sociais e plataformas especializadas para
traduzir uma nova forma de estudar, de aprender e de conviver.
O ensino remoto fora da escola, ou seja, nas casas das famílias, relevou uma dura
realidade na sociedade brasileira que foi a grande dificuldade que os pais, agora próximos dos
filhos que se tornaram seus estudantes, tiveram em ajuda-los na tarefa do dia-a-dia, seja em um
problema mais complexo de matemática ou em uma intepretação de texto.
A nova modalidade de ensino levou o estudante a mudar seu comportamento no
processo de ensino-aprendizagem, tornando-se autorresponsável na administração do seu tempo
“livre”, mas com hora marcada e o professor agora virtual, se reinventando para levar o
conhecimento e diminuir as distâncias construídas pelo afastamento.
O ensino remoto revelou também a grande habilidade dos estudantes mais jovens em
gerenciar as ferramentas utilizadas para esse formato de aula, por outro lado, a falta de recursos
financeiros da família para adquirir os “pacotes” de dados de internet suficientes parao seu
desempenho registrou profundas marcas nesse processo e o que mais escutamos foi “meus pais
não tem condições de pagar uma internet de qualidade”.
Noutra ponta desse processo de aprendizagem estão as pessoas afastadas à muitos anos
da escola, que timidamente levantaram a cabeça e dispuseram voltar, novamente, aos bancos
escolares, sendo desse público que vamos falar, denominada de PROEJA
A escolarização que, sempre, ocorreu de forma presencial, a partir de 2020, tem outra
abordagem. A transmissão dos conteúdos para os estudantes, que é um trabalhador, que deseja,
precisa ou tem interesse em continuar a sua escolarização, passou a ser virtual.
Diante destes cenários, temos a concepção de que basta frequentar a escola, que novos
saberes e aprendizagens estão disponíveis e, cabe ao aprendiz-desejante, o desejo de ir para a escola
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à busca dos conhecimentos, de modo que o mesmo faça sentido para ele (autoria e autonomia),
isso pode não ser possível, pois de acordo com Fernández (2001),
Em toda aprendizagem, põe-se em jogo certa cota de temor, o qual nem sempre deve estar
associado ao medo de mudança, mas aceito como próprio do encontro com a
responsabilidade que a autoria supõe. O desafio com o encontro do novo e com o fazer-se
responsável por tê-lo procurado é inerente à aprendizagem. Quando o outro dirige meu
andar não me perguntará porque escolhi esse caminho. Se escolho e até construo meu
próprio caminho ao andar, necessitarei explicar e explicar-me o porquê (FERNÁNDEZ,
2001, p. 34).

No PROEJA, em tempos de pandemia, revelou um cenário muito difícil a ser enfrentado
por esse público. Por um lado, a Cyber Comunicação; por outro, os altos custos em adquirir
um bom plano de internet e um aparelho de celular ou computador. E, ainda temos outro
enfrentamento, saber utilizar as ferramentas e os aplicativos.
As aulas do PROEJA inciaram em fevereiro de 2020, como se nada estivesse ocorrendo
diante dos nossos olhos e vidas, a presença de um vírus surgido do outro lado do mundo parecia
não assustar e a sociedade continuava com a rotina de sempre, sem as devidas preocupações e
noções diante dos cenários da pandemia, lógico que as notícias, que são, muito mais, informações;
depois ampliadas para alguns processos formativos, dentro e fora das salas de aulas, sobre os
contextos dos cenários (números, gráficos, medidas sanitárias, protocolos de biosseguranças,
acirramentos geopolíticos, etc.), mas pouco imaginávamos os contextos dos isolamentos e
afastamentos sociais, pelos quais todos teriamos que vivenciar.
As aulas foram interrompidas em março de 2020, momento em que um grupo de professores
tomou algumas iniciativas, para não perder os contatos com os estudantes, utilizando num primeiro
momento os grupos de whatsapp de cada turma, exatamente para evitarmos as desistências de
estudantes do Curso. Mas, sempre vivenciamos ausências presencialmente, quiçá com os usos e
limitações das tecnologias. Durante esse periodo, os diálogos foram importantes, muito mais para
saber, um pouco mais, das condições de vida de cada estudante, já identificando distanciamentos
e dificuldades nas conectividades, revelando aquilo que já era “(in)visível”.
Com o retorno das aulas, maio de 2020, algumas frentes de mobilização foram adotadas.
Uma delas, nos grupos de whatsapp, que já existiam, além reforçar os contatos, também
esclarecemos os contextos diante da pandemia, até porque não tinhamos vivenciados nada
igual/parecido. A outra, utilizando plataformas virtuais, como forma de estreitar os contatos com
os estudantes, realizamos rodas de conversas e resolução de atividades escolares que estavam
propostas com o inicio das aulas. Nesta plataforma, pelo menos uma vez por semana, continuamos
com as demandas dos whatsapps e, na medida do possivel, se ver “face a face” as pessoas diante
do novo cenário, a fim de manter os vínculos estabelecidos anteriormente e com possibilidades de
trabalhar os conteúdos.
No MUSEU, também utilizamos os Programas de Estudo Tutorado (PET), constituidos de
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8 cadernos, com conteúdos e exercícios, como apoios aos estudantes, elaborados pelos professores
de cada componente curricular, a partir das diretrizes propostas pela SEE/MG. As atividades
avaliativas eram discutidas nos encontros, respondidas e depois enviadas por whatsapp, email e na
plataforma (Classroom) criada pela SEE/MG.
Os PETs foram destinados aos estudantes do Ensino Médio regular, turnos da manhã e
tarde, não contemplando os estudantes da EJA, do Ensino Médio noturno e do PROEJA, mas conforme já
mencionado, um grupo de professores, além de mobilizar os estudantes, solicitaram aos gestores
da SEE/MG, por meio da Direção do MUSEU, a autorização para utilizar os PET, o que permitiu
a manutenção da escolarização dos estudantes.
Diante dos cenários apontados e de tantas dificuldades encontradas para inserir e manter
os estudantes nos processos de ensinos aprendizagens propostos pela SEE/MG, algumas atitudes
e procedimentos foram adotados, como desafios e enfrentamentos (Quadro 1).
Quadro 01: Desafios e enfrentamentos
DESAFIOS
ENFRENTAMENTOS
A SEE/MG decidiu a volta às aulas por Reuniões com os pares, acompanhamos as
meio remoto. A ESTES/UFU não.
decisões do SEE/MG com anuência da direção
da ESTES/UFU
Os
horários
das
teleaulas
Elaboramos um calendário especial para os
(matutino)
não
contemplaram
os estudantes
(noturno)
utilizando
mídias
estudantes.
gratuitas.
Grande dificuldade do estudante em abrir Conseguimos a autorização para imprimi-los.
os PETs em PDF.
Não havia recursos para imprimir os Solicitamos ajuda à UFU e fomos
Planos de Ensino Tutorado (PET)
contemplados para a impressão dos PET (8).
O estudante não poderia ir à escolabuscar a Por meio dos endereços de cada estudante,
apostila.
traçamos uma rota e levamos, por nossa conta,
todos os PETs em suas casas.
Dificuldade em resolver as questões dos Conseguimos por meio de um projeto de ensino,
PETs (muitos conteúdos não trabalhados monitores da Graduação para auxiliá- los.
em aula).
Dificuldade na devolução dos PETs e Ao entregar um novo PET recolhíamos aqueles
validação das atividades
concluídos e fazíamos o mapeamento das notas.
Participação
dos estudantes
nas Contato individual permanente com eles,
aulas virtuais
incentivo à participação em atividades temáticas.
Os desafios enfrentados e destacados no quadro 01 não significaram que os caminhos foram
fáceis e que tudo ocorreu e percorreu perfeitamente, mas, alguns, dos desafios foram vencidos e todos
se envolveram, o que conseguimos, dentro do possível, caminhar na proposta do curso.
2 Metodologia

Como ponto de partida concordamos com o que disse Minayo (1994) de que “Toda
investigação se inicia por um problema, com uma questão, com uma dúvida ou com uma pergunta,
articuladas a conhecimentos anteriores, mas que também podemos buscar novos referenciais”
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(MINAYO, 1994, p. 18).
Denominamos de observatório de aprendizagem a metodologia utilizada para a coleta de
dados realizada entre os meses de maio de 2020 a janeiro de 2021, que consistiu em criaçao de
alternativas de ensino, acompanhamento de aplicação, envolvimento de estudantes e professores
na construção da nova realidade escolar, bem como a avaliação de tudo isso.
Destacamos como metodologias:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Construção de uma agenda conjunta com os estudantes e professores;
Realização de palestras motivacionais ao longo do ano;
Reuniões integrativas entre os professores e estudantes;
Aulas virtuais via sistema gratuito de web;
Monitoria na resolução das questões dos PETs;
Realização de eventos mesmo que virtuais acompanhando o calendário do ano
anterior como semana do meio ambiente, festa junina, feira de ciências e
outras.

3. Resultados e Discussões
O ano de 2020 foi muito difícil em todos os sentidos e cada dia se tornou um desafio
diante de um cenário não esperado na modalidade de ensino, de novos saberes, novas formas
de aprender e de ensinar e, principalmente, na busca constante de motivar o estudante, mesmo
diante das dificuldades.
Concentramos os resultados em três itens. O primeiro está relacionado com a permanência
do estudante e frequência no período da suspensão das aulas presenciais bem como a sua
rematrícula (Quadro 02).
Quadro 02: Dados sobre a permanência
SÉRIE
1ª.
2ª.
1ª. TURMA/2021

Nº DE ESTUDANTES/2020
19
28
-

REMATRICULADOS/2021
15
27
14

Fonte: Coordenação Curso Técnico em Meio Ambiete, 2021.
Organização: OS AUTORES, 2021.

Dos 47 estudantes matriculados no ano de 2020, 42 permaneceram para 2021, e a
formação da nova turma com 14; realizada de forma muito mais difícil, sem a possibilidade de
divulgação, com atendimento somente via agendamento nas secretarias das escolas
(ESTES/MUSEU), conforme as determinações dos protocolos de biossegurança (SEE/MG).
O segundo, a ser abordado, refere-se do ponto de vista didático-pedagógico composto
pelas aulas virtuais, os PETs, a monitoria por meio de estudantes de cursos de Graduação da
UFU e, principalmente, pelo esforço de cada professor em tentar minimizar a distância imposta
pela pandemia. O reflexo dessas ações foi que, um número expressivo, de estudantes que
entregaram e participarma nas atividades propostas.
5

Terceiro, merece ser destacado a importância do trabalho, em conjunto/parcerias, entre
todos, num projeto de ensino em que, as Direções (ESTES/MUSEU), a Superintendência, os
Coordenadores (as) e, principalmente, os docentes e os estudantes estiveram dispostos em
enfrentar as dificuldades.
Dessa forma destacamos o que disse Niskier (1997) “Por que a educação escolar?, que para
o filósofo Kant, cujas ideias aplicáveis à realidade dos nossos dias, o homem só se torna homem
pela educação” (NISKIER, 1997, p. 42). Por isso, nossas insistências com o processo educativo.
4 Considerações Finais
Ao final podemos dizer que valeu a pena os esforços na execução da proposta, mesmo
com tantas limitações conforme apontadas, sejam nas mobilizações dos estudantes e nas
realizações das atividades propostas ou nos usos das tecnologias.
Os contatos pelas plataformas virtuais permitiram, na medida do possivel, a
sensibilização e mobilização de todos/as envolvidos/as, mas percebemos algumas ausências
de estudantes, em função de vários fatores mencionados, dificultando nos acompanhamentos e
na realização dos seus fazeres.
Podemos dizer que, minimamente, as atividades propostas e realizadas permitiram que
as aprendizagens fossem significativas, principalmente com os estudantes nas possibilidades
em exerceram as suas autorias e autonomias, sejam elas na realização das atividades e até
mesmo ampliando as relações inter/intrapessoais e interculturais.
Os resultados permitiram de um lado, refletir sobre os desafios do processo de formação
de professores e dos estudantes; do outro, o (novo) papel de todos/as neste contexto em que
vivemos diante da pandemia, que provavelmente refletirá nos processos formativos detodos/as.
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Resumo:
O presente artigo tem como objeto a realização da prática educativa do Minicurso de Ética
na Pesquisa e Combate ao Plágio Acadêmico, realizado por meio do uso da metodologia
ativa da sala de aula invertida. Relata-se o processo de planejamento, execução e avaliação
da prática ora realizada. A abordagem teórica diz respeito aos referenciais de plágio e de
sala de aula invertida, discutida por, entre outros autores, Krokoscz (2012) e Valente
(2014), além de orientações da Capes e das legislações brasileiras. Fundamentada em
revisão bibliográfica, possui abordagem qualitativa com caráter descritivo. Para efeito de
resultados, o estudo apontou que a sala de aula invertida contribui substancialmente na
formação de estudantes mais críticos, que expressam suas próprias opiniões, instiga a
autonomia desses e enriquece a interação com o professor e entre os próprios estudantes.
Ao final da prática educativa, pôde-se constatar que o minicurso em questão foi um
instrumento eficiente para ajudar no processo de formação em pesquisa dos estudantes
participantes.
Palavras-chave: Plágio acadêmico. Ética na pesquisa. Sala de aula invertida. Pedagogia.
1 Introdução
O crime do plágio não é atual, bem como está presente em diversos setores da
sociedade. No ambiente acadêmico, a prática afeta os principais envolvidos no processo de
produção de conhecimento. O plágio, segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa,
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significa “assinar ou apresentar como seu (obra artística ou científica de outrem). Imitar
(trabalho alheio)” (Ferreira, 1986, p. 1343). O indivíduo apresenta como sendo produção
própria algo já escrito antes por outra pessoa sem dar os devidos créditos ao trabalho
anterior.
Diversos estudos têm sido realizados sobre a temática nas diversas áreas do
conhecimento. Além disso, ações têm sido empreendidas por instituições educativas no
sentido de combater a prática do plágio.
Assim, este relato dispõe sobre a realização de uma prática educativa que visa
capacitar os estudantes para os principais conhecimentos a respeito de plágios,
justificando-se como um meio para que os estudantes façam uso das informações e
conhecimentos de forma ética em suas pesquisas científicas.
Para a condução da prática educativa, recorreu-se ao uso da metodologia de ensino
da sala de aula invertida – uma das possíveis metodologias ativas de que mediadores de
conhecimentos podem fazer uso. Nessa metodologia, todas as orientações e os conteúdos
são disponibilizados on-line para os estudantes antes de frequentarem a sala de aula, uma
vez que, no momento presencial, são realizadas atividades práticas como resolução de
problemas e projetos, discussão em grupo, laboratórios, entre outras (VALENTE, 2014).
Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo relatar a experiência na realização do
Minicurso de Ética na Pesquisa e Combate ao Plágio Acadêmico, no qual foi utilizada a
metodologia ativa da sala de aula invertida como método de ensino, no sentido de
contribuir para a aprendizagem dos conceitos enfocados durante a prática educativa.

2 Metodologia
Este relato foi baseado nas duas aulas conduzidas no Minicurso de Ética na
Pesquisa e Combate ao Plágio Acadêmico, ofertado aos estudantes da Licenciatura em
Pedagogia, na modalidade de educação a distância, no campi Iporá do Instituto Federal
Goiano.
Os dados e informações levantados durante o desenvolvimento da proposta foram
descritos e analisados neste relato de experiência. Dessa forma, trata-se de uma pesquisa
descritiva com abordagem qualitativa. Para Prodanov e Freitas (2013, p. 52), a pesquisa
descritiva ocorre “quando o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados
sem interferir neles. Visa descrever as características de determinada população ou
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fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. O instrumento de coleta de
dados utilizado foi a pesquisa bibliográfica para embasar teoricamente a prática educativa e
resultados, além de discussões.
O minicurso foi disponibilizado via ambiente virtual de aprendizagem da
Instituição e realizado entre os dias 25/06/2020 e 01/07/2020. Participaram 41 estudantes
de um total de 72, ou seja, um pouco mais da metade da turma.
Quanto aos materiais utilizados na prática educativa, optou-se pela curadoria de
conteúdo. Os materiais foram disponibilizados em um grupo de WhatsApp e,
posteriormente, disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem.

3 Resultados e discussão
No dia 25/06/2020, ocorreu a primeira aula, e os principais conceitos abordados
foram: os motivos que levam ao ato do plágio, a legislação que trata do tema, os tipos de
plágio, bem como o código de ética do pedagogo. O mediador apresentou uma questão
para discussão: seria o plágio uma questão conceitual, procedimental ou atitudinal? A
discussão contou com a participação de alguns cursistas e envolveu relatos de suas
experiências passadas nos processos formativos anteriores ao ingresso na educação
superior. Posto isso, essa atividade de discussão trouxe uma característica presente nas
metodologias ativas, conforme Zilda Kessel (n.d), para quem “as metodologias ativas
compreendem a experiência e a ação dos alunos como elementos decisivos para a
aprendizagem”.
Para a primeira aula, dois materiais foram disponibilizados aos estudantes: um
vídeo e um material textual. Duas estudantes identificadas como M.A.C e A.C
demonstraram não concordar muito com a opinião expressa pela professora do vídeo.
Assim, observou-se uma criticidade por parte dessas cursistas, uma autonomia quanto ao
que foi abordado no vídeo. Dessa forma, faz-se presente um dos pontos positivos
apontados pelo uso das metodologias ativas, nas quais os estudantes podem objetar sobre
os conteúdos trabalhados com liberdade, e não simplesmente aceitando os conhecimentos
trabalhados de modo acrítico.
A estudante L.G questionou sobre onde os materiais haviam sido disponibilizados e
foi informado a ela que por meio do grupo de WhatsApp. Ela, então, informou que não
tinha estudado o conteúdo anteriormente, visto que não se atentou quanto a onde os
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materiais haviam sido postados. Tal fato demonstra algumas das críticas relacionadas ao
uso da sala de aula invertida presentes na literatura científica, dado que, caso o aluno não
tenha tido contato com o material antes do encontro dos encontros presencial, ele não
estará preparado para participar das aulas e das atividades e, de acordo com Valente (2014,
p. 93), poderia “não ter condições de acompanhar o que acontece na sala de aula
presencial”.
Pôde-se constatar, durante a condução da aula, alguns dos motivos apontados por
Bergmann e Sans (2016) para a utilização da sala de aula invertida por parte dos
professores. Um dos motivos defendidos pelos autores é que o uso de sala de aula invertida
ajuda nos estudos daqueles que exercem diferentes tipos de atividades. Pela fala de
algumas participantes, ficou nítido que possuíam outras atividades para conciliar com o
curso de Pedagogia. Desse modo, disponibilizar o material anteriormente ajuda para que
consigam continuar estudando e desempenhando as suas múltiplas tarefas porque podem
ver os materiais de estudo onde e quando quiserem, além de quantas vezes acharem
necessário. Outra justificativa para a sala de aula invertida, conforme os autores e, de fato,
atentado pelo mediador, foi uma maior interação com os estudantes. Provocar a
participação mais ativa dos estudantes, expressando suas opiniões e dúvidas, estreitou e
colaborou para uma maior aproximação com eles.
Dando continuidade aos conteúdos trabalhados na primeira aula, na segunda aula os
conteúdos abordados apresentaram um caráter mais técnico quanto à temática do plágio.
Utilizou-se uma apresentação de PowerPoint e foi visto como elaborar citações e
referências de acordo com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
A segunda aula ocorreu no dia 01/07/2020 e, conforme os pressupostos da sala de
aula invertida, um material foi disponibilizado anteriormente para estudo na plataforma
YouTube para o encontro via Google Meet.
Apesar dos conceitos trabalhados na segunda aula serem mais técnicos, o mediador
inseriu outros elementos visando a participação ativa dos alunos conforme o que dispõe o
uso de metodologias ativas. Dessa forma, logo no início da aula, foram apresentados
alguns casos de plágio envolvendo políticos e pesquisadores profissionais. Logo em
seguida, foi feita uma roda de conversa sobre um questionamento que envolve diretamente
os casos de plágios mostrados: a humilhação e a vergonha da descoberta intimidam o
plagiário? Pôde-se perceber uma maior participação dos estudantes na roda de conversa,
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expondo suas impressões e saberes sobre a pergunta posta. Por meio dessa atividade,
alguns participantes expressaram suas opiniões, indo ao encontro do que pressupõe a
prática da sala de aula invertida, conforme Oliveira (2017, p. 13), “transformar os alunos
de meros ouvintes a agentes de sua própria educação, contribuindo com sua criticidade”.
Outra proposta de atividade foi a discussão sobre uma frase retirada da internet, a
qual o mediador julgou bastante interessante e relacionada aos conceitos anteriormente
vistos. O objetivo era proporcionar que os estudantes pudessem participar ativamente da
aula, o que foi alcançado, tendo em vista que a participação na discussão foi satisfatória.
A segunda aula foi muito produtiva. Percebeu-se uma maior interatividade entre
estudantes e mediador e entre os próprios estudantes, que se sentiram mais abertos para
questionar, discutir e expor suas opiniões. O mediador não foi o centro do processo, a todo
momento instigando os estudantes a serem sujeitos ativos do desenvolvimento de sua
aprendizagem. Pôde-se observar, a partir das participações dos estudantes na discussão,
que a prática educativa colaborou com conhecimentos muito úteis sobre plágio, auxiliando
na prevenção da prática e no processo de formação dos estudantes, uma vez que, enquanto
futuros pedagogos, precisam compreender a importância da temática também na formação
de seus alunos..

4 Considerações Finais
O uso da sala de aula invertida, ora relatado, apresentou benefícios no processo de
construção de conhecimento por parte dos estudantes através das discussões realizadas nas
quais puderam expor suas percepções. Desse modo, o método contribuiu para uma maior
interação entre o professor e os aprendizes, que, a todo momento, foram incentivados a ser
protagonistas em sua aprendizagem e não meramente receptores passivos de conteúdos.
Apesar da quantidade de inscritos no minicurso, observou-se que a participação ativa nas
discussões não contou com a maioria deles, o que pode ser apontado como um fator
limitante do uso da metodologia.
Durante a realização da prática educativa, observou-se alguns fatores limitantes,
entre os quais pode-se apontar o fato da participação de um número pequeno de inscritos
levando em conta sua totalidade, principalmente durante a realização da primeira aula. Em
certo sentido, isso sugere que esses estudantes sejam protagonistas quando do uso de
métodos ativos de ensino.
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Outro fator limitante foi o tempo para realização do minicurso, visto que poderia ter
tido uma carga horária maior para que os conteúdos planejados pudessem ser mais bem
trabalhados.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo discutir o ensino remoto em uma turma de
alfabetização, através do Programa de Residência Pedagógica. Todo o processo ocorreu de
maneira remota, utilizando-se das tecnologias de informação e comunicação. Discutiremos
os dados advindos da observação participativa no grupo de WhatsApp da turma de
alfabetização, das entrevistas e encontros com a professora preceptora, dos momentos de
planejamento e escolha de recursos e estratégias pedagógicas. O foco de nossa atuação se
deu na escola municipal Dr Natal Gonçalves de Araújo em Pires do Rio - GO. A internet,
se fosse acessível a todos, possibilitaria uma aproximação entre aluno e professor, por isso,
a ferramenta é tão importante para todos nós. O programa de Residência Pedagógica nos
permitiu estarmos imersos no universo da sala de aula, mesmo que nesse momento
circunscrita há um grupo de WhatsApp e a tarefas impressas e encaminhadas aos alunos.
Os dados indicam que há diversos problemas que englobam o ensino remoto, sendo um
deles a dificuldade no acesso às aulas por meio da internet, a ausência dos pais no
acompanhamento deste processo e a falta de autonomia das crianças para realizar as
atividades sem a mediação do professor.
Palavras- chave: Alfabetização; Ensino remoto; Residência pedagógica.
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1- Introdução
Participar de um programa de formação como é o da Residência Pedagógica, em
especial nesse momento tão inusitado, que é o do ensino remoto nos permitiu acumular
experiências significativas que contribuíram decisivamente no nosso processo de
formação. Sendo que dentre os objetivos do Programa Residência Pedagógica destacamos:
(...) possibilitar a aprendizagem prática “em situação”, ou seja, a partir da
realidade, tomando os eventos e aspectos dificultados para a prática pedagógica
do professor e da escola como fontes de aprendizado, uma vez que esses
aspectos e eventos são tomados como objeto de estudo e reflexão pelos
residentes, orientados por seus preceptores e que resultam em matéria a ser
tratada também no âmbito da escola, a partir do diálogo com professor formador
e gestores que acolhem o residente na escola. (UNIFESP, 2006, p. 31).

Para que seja assegurado aos alunos o direito de aprender é preciso que os
investimentos em formação inicial e continuada dos professores seja uma constante nas
políticas públicas. Investir na formação do futuro professor, através de oportunidades como
o Programa de Residência Pedagógica representa uma das riquíssimas oportunidades de
contato com a realidade da escola em especial no processo ensino aprendizagem.
Desta maneira o contato direto com uma turma de alfabetização e a professora
preceptora permitiu que este processo de formação se consolidasse através das diversas
reflexões, leituras e análises sobre o processo ensino aprendizagem. Abordar questões
relativas sobre como o professor conduz este processo de aprender a ler e escrever é o que
move este relato de experiência.
O programa Residência Pedagógica – Subprojeto Alfabetização teve início no mês
de outubro do ano de 2020, num momento em que as escolas fecharam as portas, em
decorrência de uma pandemia do Novo Corona vírus, portanto o ensino ocorreu de forma
remota. Neste sentido buscaremos relatar como tudo isso aconteceu, os aprendizados, as
dificuldades e a realidade da sala de alfabetização em tempos de ensino remoto.
As experiências ocorreram na escola Municipal Dr Natal Gonçalves de Aráujo, está
situada à Rua Benedito Alves Cardoso, n° 33, Setor Industrial, na cidade de Pires do Rio –
GO. A instituição atente alunos no turno matutino e vespertino, onde estão atualmente
matriculados 254 alunos, ofertando turmas de pré-escola e anos iniciais do ensino
fundamental.

2- Metodologia

Este trabalho é um relato de experiência que traz dados qualitativos sobre o ensino
remoto, ocorrido em uma turma de alfabetização. Os dados foram coletados através da
análise documental, buscamos através do Projeto Político Pedagógico – PPP (2019)
conhecer um pouco da realidade desta instituição, sua missão, o trabalho docente, a
estrutura física e pedagógica da escola.
As observações ocorreram através da nossa inserção no grupo de WhatsApp da
turma de alfabetização, grupo formado pela professora preceptora, bolsistas da residência e
alunos de alfabetização. Nosso olhar esteve voltado às participações tanto dos alunos
quanto dos pais no grupo e como a professora direcionava o ensino.

3. Resultados e Discussão
Os dados do Projeto Político Pedagógico – PPP (2019) indicam que a instituição
visa o bem estar do aluno, promovendo diversas metodologias de ensino, para que o
aprendizado seja contínuo e de qualidade, onde são realizadas avaliações, para que o
aprendizado seja de fato concreto.
O Programa da Residência Pedagógica – eixo alfabetização, teve início no ano de
2020, tendo como preceptora a professora Vanessa Muriellen, na turma de alfabetização
1°ano, precisamente no mês de outubro, a turma era composta por 26 alunos dentre eles
uma aluna surda, e o acompanhamento da turma foi realizado até o mês de dezembro.
Em 2021 iniciamos as observações também na turma de alfabetização, no 1° ano A, devido
a quantidade de alunos a turma foi dividida, com 25 alunos, com duas alunas surdas.
Na construção das experiências devo destacar a relação escola, alunos e
família, ao qual pude perceber que as maiorias dos pais estão se mostrando interessados e
preocupados com o processo ensino aprendizagem e essa interação é fundamental para que
o ensino tenha continuidade da aprendizagem, como destaca Malavé (2020 p.19):

É imprescindível para educação em tempo de pandemia que as famílias possam
encontrar na escola um elo para promoção dos saberes na formação de seus
filhos, por isso é que a comunicação entre família e escola é tão essencial,
sobretudo agora.

Para conduzir o ensino remoto foi criado um grupo de WhatsApp onde a
professora grava vídeos, posta musicas, conta histórias, faz questionamentos e interage
com os alunos, realiza correções das atividades. Não é possível que aconteçam aulas online
porque a maioria dos alunos não tem acesso à internet e nem computadores.
Os pais buscam as atividades no início da semana e levam de volta no final da
semana. Neste meio tempo, de possa das atividades a professora busca através da gravação
dos vídeos mostrar aos seus alunos como deverá ser feito e em outro momento grava os
vídeos corrigindo estas atividades.
Os momentos de contação de histórias acontecem semanalmente com a
gravação e envio dos vídeos. O que percebemos é que devido à ausência de internet e o
fato que as crianças usam o celular dos pais, que na maioria das vezes, é um único celular
para mais de uma criança nem sempre elas assistem os vídeos das histórias.
Neste grupo há uma tentativa de manter o contato direto com as crianças e seus
pais. É neste espaço que observamos as explicações dadas pela professora sempre antes de
enviar as tarefas impressas. Ela está sempre na sala de aula e coloca cartazes, fichas com
palavras para leitura, imagens e grava os vídeos para motivar as crianças, para orientar e
indicar os caminhos que elas devem seguir para realizar as atividades propostas.
Acompanhar todo o processo de ensino nos permitiu perceber o comprometimento
da professora preceptora. Um destes momentos foi uma aula em que para trabalhar com a
letra “B” resolveu fazer um bolo de chocolate e gravou esse momento, fazendo
inicialmente a leitura da receita e depois mostrando cada ingrediente e como eles iam
sendo adicionados para que o bolo ficasse pronto. Neste dia as duas alunas surdas vieram à
escola, seguindo todos os protocolos de segurança, participaram desse momento com o
auxilio de uma professora interprete.
Após a gravação do vídeo ele foi postado no grupo de WhatsApp da turma,
posteriormente enviou tarefas impressas para que as crianças realizassem e também para
cada criança foi enviado um pedaço de bolo para ser saboreado. O que percebemos neste
momento é que a professora utilizou de vários recursos para motivar a participação das
crianças e que elas aprendessem a escrever palavrinhas com a letra “B”.

A todo o momento foi notório o entusiasmo, e curiosidade das alunas surdas.
Acreditamos ter sido muito importante a presença delas, pois há tanto tempo afastadas da
escola essa experiência de presenciar uma aula diferente lhes trouxe alegria e diversão.
Não podemos deixar de destacar a importância de uma interprete da Língua de Sinais para
a educação e para o desenvolvimento e aprendizado do aluno surdo.
No que diz respeito à surdez, a inclusão de alunos surdos no âmbito da
educação nos dias atuais traduz o distanciamento gradativo da visão medicalizada da
surdez e o reconhecimento dessa população, revelando novos horizontes que traduzem
construção de projetos políticos-pedagógicos que focalizem o conhecimento determinado
pela diversidade cultural, que constitui a sociedade, e a cultura surda faz parte dessa
conjuntura (QUADROS, 2006).

4. Considerações Finais
O programa Residência Pedagógica se torna uma atividade fundamental na
formação profissional e na construção da identidade docente, uma vez que oportuniza
enquanto sujeito da própria formação, a construção dos saberes no que diz respeito a
superação da fragmentação do conhecimento favorecendo a visão e o trabalho
compartilhado no contexto educacional.
Destacamos que, apesar do contexto atual de pandemia, poder participar
deste momento de ensino remoto nos permitiu entender que a escola como um todo e o
professor precisam estar preparados para se reinventar de acordo com as necessidades e
possibilidades.
A professora preceptora, acredita e trabalha para o favorecimento do ensino de
qualidade e nas potencialidades de seus alunos buscando sempre os incentivar a buscar seu
conhecimento, toda essa dinâmica possibilitou a construção de experiências, essenciais à
formação profissional docente e a prática pedagógica.
Os dados indicam que há diversos problemas que englobam o ensino remoto, sendo
um deles a dificuldade no acesso às aulas por meio da internet, a ausência dos pais no
acompanhamento deste processo e a falta de autonomia das crianças para realizar as
atividades sem a mediação do professor. Mas mesmo diante de tais dificuldades é possível
perceber o envolvimento e comprometimento da professora com seus alunos.
Mesmo atuando em condições precárias, adversas e com um retorno pouco

significativo por parte das crianças e dos pais, a professora não deixou de planejar, de
realizar as atividades, confeccionar jogos, gravar vídeos, enfim, fez tudo que esteve ao seu
alcance para conduzir o processo de ensino e aprendizagem.
Em síntese, podemos expor neste relato de experiência que ser professor,
em primeiro lugar, é gostar e acreditar naquilo que faz, ou seja, através de suas ações
constrói modelos de ensinos que vão adaptando-se aos contextos sociais sempre buscando
inserir seus alunos em uma aprendizagem onde se tornam capazes de refletir, a respeitar o
próximo e deste modo está sendo uma realidade de tudo aquilo que está se ensinando.
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Resumo:
Este trabalho surgiu da necessidade de se implantar nas escolas o uso das mídias impressas,
bem como fazer o estudo dos gráficos presentes nestas mídias, tanto no sentido de analisar
tais gráficos estatísticos veiculados a estas, quanto realizar a leitura crítica destes
considerando alguns gêneros textuais. Desta forma, é preciso compreender melhor o
funcionamento e os interesses dessas mídias para que elas não exerçam um controle social,
manipulando assim as regras da sociedade em que vivemos, pois, os meios de comunicação
de massa a exemplo de revistas, jornais e televisão vêm lançando mão com bastante
frequência dos gráficos para noticiarem os mais variados assuntos. Entretanto, alguns autores
relatam ser necessário compreendermos que esses gráficos estão diretamente vinculados a
intenção de quem estrutura a matéria podendo enfatizar, mascarar ou omitir determinados
aspectos da notícia, segundo seus interesses. Daí a necessidade de trabalhar com os discentes
essa temática para que não se tornem alienados e realizem o bom uso do letramento
estatístico quando se depararem com essas mídias impressas em suas vidas. Em função disso,
apresentaremos os resultados referentes a frequência com que os gráficos são apresentados
e os aspectos, os quais consideramos basilar, que estão relacionados aos símbolos específicos
da representação gráfica como: categorias de gráficos estatísticos, tais como: gráfico de
barras, de setores, de linhas, histogramas entre outros; que assuntos tratam; de que fontes
são os dados, verificando, por exemplo, se pertencem aos meios acadêmicos, se utilizam
títulos, legendas e escalas. Os gráficos estatísticos são abundantes em nosso meio e,
consequentemente, na sala de aula, principalmente nas disciplinas de matemática e
estatística, logo podemos dizer que estes se constituem num instrumento cultural e também
num conteúdo escolar visto que a escola é o espaço para essa possibilidade e interação.

Percebemos, através da pesquisa, uma ampla utilização de gráficos. Foram observadas
também diferentes relações entre texto e gráfico, desde a descrição e análise deste último no
texto até gráficos que não fazem parte da reportagem, mantendo apenas ligações temáticas
com a mesma. Ademais, percebemos que enquanto alguns gráficos analisados apresentavam
a escala explícitas, outros já apresentaram erro de proporcionalidade. Consideramos que este
trabalho vem ratificar a importância da educação estatística e do ensino-aprendizagem deste
eixo devido a sua forte presença em nosso meio e da necessidade de compreensão destes
para o desenvolvimento de alunos como cidadãos críticos, capazes de realizar o chamado
letramento estatístico, em que haja também a responsabilidade e o bem-estar social.

Palavras-chave: Gráficos. Mídia impressa. Educação Estatística.
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Resumo:
Esse trabalho apresenta as experiências vivenciadas no Programa Residência Pedagógica
(PRP) em uma escola pública do Município de Morrinhos – Goiás. Buscamos por meio do
desenvolvimento de um projeto de intervenção propiciar experiências que consideramos
necessárias para o aprimoramento da leitura e da escrita. Tais ações permitem o
desenvolvimento da aprendizagem, do conhecimento, e promove a interação entre aluno e
professor, fazendo com que a criança fique à vontade no ambiente escolar em que ela
convive. Pretende-se com o projeto de contação de histórias, desinibir e ajudar os alunos a
compreenderem sua importância, e o seu valor, estimulando eles a aprenderem, lerem,
ouvirem, o conteúdo que foi proposto, através das atividades (Contações de Histórias) e dos
conteúdos ministrados em sala de acordo, com a rotina e o cotidiano de cada aluno. Para
tanto, buscamos, fortalecer a comunicação e o relacionamento interpessoal, sendo muito
importante estabelecer essa relação, pois, o aluno tem confiança não só para tirar dúvidas,
mas se caso precisar até desabafar por algo que esteja passando. As situações vivenciadas
são analisadas quanto ao impacto que tais atividades podem ter na aprendizagem dos alunos

da escola-campo parceira do Programa Residência Pedagógica, bem como na formação dos
futuros docentes. Percebe-se que a participação dos bolsistas no projeto tem muita
importância na escola, pois, nos é dada uma oportunidade enriquecedora para a construção
de uma identidade docente reflexiva e inovadora, e para nos preparar para a formação
acadêmica com o intuito de qualificarmos profissionalmente.
Palavras-chave: Alunos. Aprendizagem. Conhecimento. Interação.
1 Introdução
O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a política
nacional de formação de professores e visa aprimorar a formação prática dos cursos de
graduação e promover a inserção dos alunos nas escolas de educação básica a partir do
segundo semestre.
São objetivos do Programa de Residência Pedagógica:
a) Incentivar a formação de professores de nível superior para a educação básica e
orientar os graduados a exercerem ativamente a relação entre a teoria e a prática profissional
docente; b) Promover a adequação dos cursos de graduação e métodos de ensino às diretrizes
da Fundação Nacional do Currículo Público (BNCC); c)Fortalecer e ampliar o
relacionamento entre Instituições de Ensino Superior (IES) e escolas públicas da educação
básica para a realização da formação inicial de professores da educação básica; d)Fortalecer
o papel das redes educacionais na formação de futuros professores. Julgamos

importante

relatar que infelizmente, no início do ano passado iniciou-se uma pandemia em decorrência
do Corona vírus, e que se estende ainda nos dias atuais, devido a esse fator foram feitas
adaptações das aulas presenciais nas instituições educativas. As denominadas aulas remotas
estão sendo utilizadas no âmbito do Programa Residência Pedagógica (PRP). Desse modo,
a monitorias e as aulas desenvolvidas pelos bolsistas também são via on-line. O tema
abordado nesse relato será um recorte das atividades realizadas e que consta como uma
contação de histórias, englobando a literatura, a leitura e a escrita. Esse tema pode ser
trabalhado de diversas formas, além de estimular a curiosidade da criança, chamar a atenção,
provocar questionamentos sobre o assunto, são ações que podem contribuir para que elas
contribuam com perguntas, respostas, reconhecer algo que esteja escrito ou falado errado. A
atividade: “O nome da gente” além de ser uma contação de história, configurou-se como
uma atividade em que procura desenvolver aspectos relacionados ao reconhecimento das
letras, os nomes que podem ser formados com elas. Buscamos por essa atividade, tendo em
vista que por meio dela acreditamos que a criança pudesse desenvolver atividades tais como:

interpretação da história, reflexão sobre o contexto, personagens formação de palavras,
leitura, bem como transpor-se para o mundo da imaginação. Ao entrarem na escola, cada
aluno é recebido em sua sala de aula, com música, oração para o dia ser proveitoso. Esse ano
foram matriculados 378 alunos. A Escola Municipal Kleyton de Sousa Peres atende alunos
na faixa etária de 04 anos na educação infantil à 06 anos no Ensino Fundamental I tendo
como meta desenvolver, de forma equilibrada, conhecimentos que ampliam o universo do
educando e faça com que ele consiga interagir com as questões sociais e culturais. A turma
na qual essa atividade está sendo desenvolvida é o 2º ano, no total de 25 alunos, desses, nove,
não participam das aulas, devido a disponibilidade dos pais para auxiliarem ou por não terem
acesso aos aparelhos eletrônicos o restante estão realizando as atividades com sucesso,
fazendo as devolutivas no tempo certo, estão gostando da Contação de Histórias, fazendo
leituras, respondendo as atividades, fazendo reconto do que foi contado.
A escolha da experiência nesse relato justifica-se importante, pois, estimula as
crianças a gostarem de ler, através das Contações de Histórias, propiciando a imaginação da
criança, e desenvolver o raciocínio lógico.

2 Metodologia
Para essa atividade foi utilizada o tipo de pesquisa explicativa, em que aprofunda o
conhecimento, através de um determinado assunto que propicia e auxilia na elaboração das
atividades. Seguindo esse mesmo norteamento, o tipo de abordagem qualitativa na qual é
fundamental, pois, possibilita a coleta de dados, em que se aprofunda em certo tema
escolhido que proporcione uma pesquisa com informações mais detalhadas, no caso da
atividade entregue aos alunos, seria possível identificar quais alunos têm mais dificuldades,
através das atividades respondidas, observando a ortografia descrita nela. A pesquisa
bibliográfica, quando utilizada em trabalhos acadêmicos, é enriquecedora, pois, traz diversas
opiniões, informações sobre o mesmo tema abordado, mas em que cada um interpreta do seu
modo. Para essa pesquisa foram utilizados materiais que colaboram com a pesquisa: Leituras
em artigos, programa Word para o desenvolvimento das atividades, entre outros. Sendo
assim, torna-se importante a junção de todos esses aspectos colaborando para que o
aprendizado se torne eficaz.

3 Resultados e Discussão
Por meio do relato, é importante ressaltarmos a importância do Programa Residência,
e para isso buscamos introduzir atividades que sejam necessárias para o processo de ensino
aprendizagem, a Contação de História contribui tornando a leitura, a escrita mais eficazes.
Contar histórias é uma ferramenta muito importante para incentivar a leitura, o
desenvolvimento da linguagem é um passaporte para a escrita, que desperta a imaginação,
Principalmente para fazer as crianças sonharem. O contador de histórias é o mediador deste
no processo, uma tarefa muito importante é permitir que as crianças participem da história e
usem sua criatividade, despertando o aluno para viver o mundo da fantasia.
Segundo Abramovich (1994, p. 20):
“Para contar uma história é preciso saber como se faz, afinal podem se
descobrir sons e palavras novas, e por isso é importante que se tenha uma
metodologia específica. É preciso que quem conte, crie um clima de
envolvimento, de encanto, e saiba dar pausas necessárias para que a
imaginação da criança possa ir além e construir seu cenário, visualizar seus
monstros, criar os seus dragões, adentrar pela sua floresta, vestir a princesa
com a roupa que está inventando, pensar na cara do rei... e tantas outras
coisas mais...”

A contação de histórias envolve vários mecanismos para chamar a atenção dos
pequenos. No entanto não é só isso, ao contar as histórias é preciso que encante e desperte a
curiosidade quem estiver assistindo. Para isso, os educadores precisam estar preparados para
todos os tipos de ouvintes, para usar a tecnologia apropriada, os recursos, para melhor
atender às necessidades da turma.
De acordo com Bettelheim, (2009, p.11):

“Para que a história realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-la
e despertar a sua curiosidade. Contudo, para enriquecer a sua vida, deve
estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar
claras suas emoções; estar em harmonia com suas ansiedades e aspirações;
reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir
soluções para os problemas que a perturbam”

Ao começar a contar uma história, os alunos devem estar bem à vontade, o ambiente
é muito importante, pois, auxilia no estímulo à leitura, e faz com que as crianças se tornem
possíveis leitores. Na perspectiva de Coelho (1999, p.26), “a criança que ouve histórias com
frequência educa sua atenção, desenvolve a linguagem oral e escrita, amplia seu vocabulário

e principalmente aprende a procurar nos livros novas histórias para o seu entretenimento”.
Sendo assim, para a realização dessa atividade, escolheu-se uma história na qual se
intitula: “O Nome da gente”, em que parte da ideia de que o nome próprio é muito importante
para o aprendizado da criança no processo de alfabetização. Na qual foi contada via online,
devido ao que estamos vivenciando em relação a pandemia. Para a execução dela utilizouse de mídias, que efetuaram a gravação, durante a contação foram utilizados materiais
impressos e materiais confeccionados. O nosso objetivo com a realização da ação com os
alunos teve o intuito de identificar quais alunos têm mais dificuldades, através das atividades
respondidas, observando a ortografia descrita nela. A leitura e a escrita, são elementos
necessários que contribuem nesse processo.
Segundo Bomtempo (2003, p.33), “a leitura feita pelo professor em voz alta, em
situações que permitem a atenção e a escuta das crianças, fornece-lhes um repertório rico em
expressões e vocabulário facilitando a interação da criança com a linguagem escrita”.
O ato de ler, interpretar, articular, é de grande importância para uma contação
participativa e que chamem a atenção dos alunos. Através das situações vivenciadas, elas
são analisadas quanto ao impacto que tais atividades podem ter na aprendizagem dos alunos
da escola atendida pelo residência, bem como na formação dos futuros docentes.
Percebe-se que a participação dos Residentes no PRP no projeto tem muita
importância para a nossa formação, pois, nos é dada uma oportunidade enriquecedora para
a construção de uma identidade docente reflexiva e inovadora, e para nos preparar para a
formação acadêmica com o intuito de qualificarmos profissionalmente. Espera-se, também
com essas experiências, contribuir para melhorias no processo de ensino e aprendizagem
para os alunos, contribuindo com a professora e a escola para garantir a construção de
conhecimentos.

4 Considerações Finais
A concepção do Programa Residência Pedagógica (PRP), fundamenta-se
na valorização da licenciatura por meio da introdução de intervenções pedagógicas em
escolas públicas, como interlocução entre a teoria e a prática, que desempenha um papel
fundamental no ensino da Pedagogia. É importante ressalvar que ao desenvolver essas
atividades em sala, questionamentos vão surgir, o que significa que a atividade teve seu
efeito positivo, ou seja, instigou os alunos.

Portanto, a importância da leitura e da literatura para a formação da criança, traz
inúmeros benefícios, pois além de possibilitar novas experiências, conhecimentos, ela
enriquece, contribuindo para o ensino aprendizagem.
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Resumo: A construção de conhecimentos científicos por estudantes de educação básica é
muitas vezes complexo por vários fatores, tanto estruturais quanto pela formação de
professores com a qualificação necessária, o que requer políticas públicas de formação de
professores e investimento em escolas e recursos educacionais para transformar a realidade
na formação dos jovens brasileiros. Este relato tem por objetivo descrever e refletir sobre a
experiência de regência de classe remota vivenciada na disciplina de química, em cursos
técnicos integrados ao ensino médio em momento de pandemia pela Covid 19, na
perspectiva do Programa de Residência Pedagógica. Trata-se de relato de experiência,
elaborado para discutir de forma reflexiva e crítica as limitações e o potencial de práticas
educativas desenvolvidas em um campus do IF Goiano, utilizando tecnologias digitais.
Percebemos que a troca de experiências entre alunos, professora colaboradora, preceptora e
orientadora trouxe possibilidades para o desenvolvimento e a aprendizagem de todos os
envolvidos. Constatamos que o programa proporcionou algumas condições necessárias
para o desenvolvimento da práxis, a preparação teórica e prática em suas complexidades
para uma formação docente mais crítica e desafiadora, a partir do uso de Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) pelos residentes envolvidos nas atividades.
Palavras-chave: TDIC.
Pedagógica.

Formação de Professores. Identidade Docente. Residência

1 Introdução
A fim de proporcionar essa experiência ainda no período de formação inicial, a
partir da segunda metade dos cursos de licenciatura, a Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior – CAPES instituiu, dentro das ações que integram a Política
Nacional de Formação de Professores, por meio da Portaria GAB Nº 38, de 28 de
Fevereiro de 2018 o Programa de Residência Pedagógica. Esse programa busca estimular o
aprimoramento na formação docente por meio da vivência de práticas educativas nos
cursos de licenciatura, e ainda, promover a integração do licenciando na escola de
educação básica em colaboração com um professor regente que compartilha sua
experiência e saberes. Assim, essa proposta oportuniza ao futuro professor a realização de
atividades junto a uma turma de alunos que cursam a educação básica em atividades de
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ensino, responsabilizando pela gestão de sala de aula e intervenção pedagógicas,
previamente planejadas e acompanhadas por professores da escola concedente com
experiência na área de ensino do licenciando e orientação de professores da sua Instituição
de Ensino Superior - IES de formação (CAPES, BRASIL, 2020).
A integração do licenciando deve acontecer por meio de um processo visado na
problematização e investigação da realidade escolar, e em diálogo com todos os atores
envolvidos, os residentes, preceptores, coordenadores e gestores da educação básica, no
contexto do trabalho e da formação acadêmica inicial, que pode proporcionar vivências
individuais e institucionais de forma a promover a reflexão e a criticidade sobre o papel de
ensinar e aprender, possibilitando o desenvolvimento de uma identidade profissional do
licenciando pode ser promovida e estruturada, transpondo as paredes da IES de formação,
aproximando o licenciado da realidade em que passará a atuar após o término da formação
acadêmica (PIMENTA; LIMA, 2008).
Excepcionalmente, devido à pandemia que assola o mundo, em detrimento do
adoecimento de muitas pessoas pela Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2
(SARS-CoV-2) e da enorme quantidade de mortes causadas, a Organização Mundial da
Saúde - OMS recomenda para conter a disseminação do vírus, a execução de três ações
básicas: isolamento e tratamento dos casos identificados, testes em massa e distanciamento
social; atividades que têm impacto direto no curso das atividades escolares presenciais
(CNE/CP Nº 5/2020, BRASIL, 2020), logo, requerendo uma revisão das práticas
pedagógicas até então adotadas pelo Programa de Residência Pedagógica, isto é, a
substituição das atividades presenciais, enquanto perdurar o cenário pandêmico, por
aquelas atividades de ensino de forma não presencial (remota).
A utilização das TDIC na prática educacional formal ou informal é de grande
relevância, pois possibilita que as pessoas adquiram conhecimentos com mais
interatividade e prazer, possibilitando assim, melhorias no aprendizado. No campo da
educação, mais precisamente nas escolas, promover o uso de tais ferramentas tornou-se
fundamental, e a sociedade atual precisa desse novo método de implementação da prática
educativa, pois não há mais como separar a aprendizagem do processo midiático
(BIEGING; BUSARELLO; ULBRICHT, 2016).
Ao refletirmos sobre a forma como essas TDIC têm alcançado e transformado
hábitos e costumes de maneira global, os mecanismos de compreensão, socialização e
aprendizagem vêm sendo modificados e são cada vez mais afetados pelo desenvolvimento
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da ciência e da tecnologia. Assim, ao combinarmos os recursos de som e imagem
(audiovisual), a informação e a comunicação podem ser transpostas de forma mais ágil,
eficiente e diversificada, constituindo-se em aprendizagem e apreensão de conhecimentos
novos (BIEGING; BUSARELLO; ULBRICHT, 2016). Deste modo, ao extrapolarmos para
o momento atual e tendo em vista o cenário pandêmico que estamos vivendo, a imposição
de isolamento social requer que as interações sejam de maneira não presencial. E os
Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA, se consolidam cada vez mais como uma das
opções para operacionalizar as aulas e a aprendizagem dos alunos.
Neste contexto, o presente relato de experiência descreve sobre a integração de dois
residentes licenciandos em química, durante a aplicação/ou execução/ou desenvolvimento
da regência de classe remota, objetivando investigar as possibilidades e identificar entraves
na mediação didática/regência de classe virtual em turmas de 1º e 3º ano do curso técnico
integrado ao ensino médio em escola da rede pública federal localizada na cidade de
Morrinhos – Goiás. Para atingir tais objetivos recorremos ao uso das TDIC, concebendo
que elas envolvem processos diários e estão imersas nos hábitos dos sujeitos, em quaisquer
ações diárias (ALMEIDA, 2005), facilitando as relações entre pessoas e os objetos do
conhecimento, sendo um meio tanto nas interações sociais, como nas educacionais.
2 Metodologia
A regência de classe, que é um item relevante dentro do Programa de Residência
Pedagógica, configura como percurso metodológico na dimensão do curso de licenciatura
em química, quando o futuro professor é conduzido a vivenciar a realidade e os desafios da
profissão (SCHÖN, 2000). A regência de classe remota ocorreu entre os meses de outubro
de 2020 a março de 2021, na turma do 1° ano do Curso Técnico em Agropecuária
Integrado ao Ensino Médio, e nas turmas de 3° ano dos Cursos Técnicos em Agropecuária,
Alimentos e Informática Integrados ao Ensino Médio, e envolveram os conteúdos
curriculares: Forças Intermoleculares e Funções Orgânicas, respectivamente. Ocorreram de
duas maneiras distintas, ora por mediação de algum conteúdo curricular nas turmas em
questão, e ora por meio de orientação de projetos de pesquisa, para esta discussão, os
resultados encontrados na mediação de algum conteúdo curricular será apresentado e
sucintamente discutido.
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3 Resultados e Discussão
Inicialmente, diante do tema estabelecido pela professora regente das turmas e
colaboradora na proposta, os residentes iniciaram o planejamento das aulas, organizou-se o
que foi denominado de notas de aula, que serviriam para disponibilizar as aulas no
AVA/Moodle, então, os residentes elaboraram todos os materiais de estudo que foram
disponibilizados aos alunos, como a carta de navegação, que pretende direcionar o aluno
na dinâmica de sucesso nos estudos e, por fim, utilizando a ferramenta de videochamada:
Google Meet, a professora colaboradora acompanhou os residentes na habilitação de suas
propostas de aula no AVA/Moodle. Estas aulas, depois de hospedadas, ficam disponíveis
algumas horas antes do horário previsto para o início da respectiva aula, conforme
orientação da direção de ensino da escola concedente.
Em relação às propostas de atividades avaliativas, para a turma de 1º ano, seguindo
a orientação do professor colaborador foi elaborado um questionário avaliativo com quatro
questões, apesar de enquanto participantes chegarmos a sugerir, que se baseando nas
observações, o uso de um jogo, a fim de motivar os alunos e promover maior envolvimento
e participação dos alunos. Segundo Matias, Nascimento e Sales (2019), os jogos despertam
o interesse dos alunos em aprender e participar da aula, esse tipo de atividade mobiliza e
envolve os alunos no processo de apreensão dos conceitos em estudo; sendo que à medida
que os alunos se envolvem cada vez mais nas ações do jogo, o processo de ensino e
aprendizagem se torna mais fácil e prazerosa. Os alunos podem estar mais ativos no
processo de aprendizagem e consequentemente, aprender e se desenvolver. E em relação às
propostas para as turmas de 3º ano, a professora colaboradora aceitou e considerou a
proposta do jogo, recorremos ao Jogo Milionário, um recurso do próprio AVA/Moodle,
que utiliza um banco de questões que são apresentadas de forma aleatória aos jogadores.
O AVA/Moodle oferece condições para o acompanhamento em tempo real
(individualizado) dos alunos em termos de sua dinâmica de estudo, após o login no sistema
é possível verificar se estão online ou se acessaram determinado conteúdo. Esse
monitoramento sinalizou certo nível de evasão, já relatado por pesquisadores da área, ao
observar, por exemplo, poucos minutos antes do início das aulas (ou do encontro síncrono)
que pouquíssimos alunos estavam acessando a plataforma, o que faz pensar que o
compromisso e a gestão da rotina escolar foram prejudicados, podemos perceber que este
tipo de ensino exigirá maior amadurecimento de todos os participantes envolvidos, alunos
e professores, sendo necessário, antes de quaisquer providências, um trabalho de
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conscientização dos alunos e esclarecimentos sugerindo a necessidade de uma maior
organização e compromisso com a rotina de estudos em casa.
A regência de classe remota, se comparada com a regência de classe presencial
(baseando-se em experiências anteriores), se mostrou muito mais trabalhosa, no que se
refere ao planejamento, são semelhantes os objetivos, mas em relação ao ensino não
presencial há a exigência de outros aspectos que muitas vezes não são abordados na
formação académica (licenciatura), portanto os licenciandos, neste caso os residentes, têm
que fazer aprendizagens extracurriculares/extra formativas para saber lidar, por exemplo,
com a produção e criação de videoaulas e uso de recursos (visual, áudio, copyright, etc.),
bem como as particularidades de intermediação do ensino remoto.
E nos foi possível desenvolver empatia com nossos professores formadores e
aqueles que estão atuando na educação básica, pois apesar de todos os entraves e
limitações, observamos que os professores regentes não mediram esforços para promover e
criar condições para que os alunos pudessem aprender e acessar conteúdos curriculares,
desde a educação básica até formação universitária. E apesar de toda mobilização de
esforços não conseguem e nem podem ser responsabilizados pela falta de condições de
equidade, que o ensino remoto só agravou, pela falta de recursos tecnológicos e acesso a
internet para muitos alunos.
4 Considerações Finais
O aprendizado profissional da docência deve ser contínuo e vai sendo alcançado
através da prática da regência de classe, que precisa ser planejada e organizada conforme
as características de cada turma, pois conforme a reflexão de Freire (1991, p. 58, grifo
nosso) “ninguém nasce marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se
forma, como educador, permanentemente”, esta não é uma habilidade natural, é necessário
um processo de formação para se tornar professor, docente, educador.
A integração de residentes na realidade escolar possibilita um diálogo
problematizante no contexto das práticas educativas, reconhecendo que essa relação
pressupõe uma formação continuada consistente e contextual, a partir de um diálogo
pautado na relação teoria-prática e suas múltiplas complexidades e desafios.
Sendo assim, entendemos que este cenário é complexo e nos traz muitas
expectativas e receios, por isso encorajamos e defendemos que o conhecimento científico é
uma ferramenta útil que deve ser conquistado e construído pelos sujeitos que formam e se
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formam de maneira crítica; envidando todos os recursos para nos trazer reflexões e
possibilidades para a transformação da nossa sociedade, a ciência nos traz caminhos e
possibilita o desenvolvimento de tecnologias que precisam ser disponibilizadas de forma
ética e equânime.
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Resumo:
Este relato se refere a uma Integração entre várias áreas do conhecimento para estudantes dos
cursos técnicos integrados do Câmpus Goiânia Oeste durante o ano de 2020 com o ensino
remoto. Diante desta nova possibilidade de ensino levantamos a seguinte problemática: como
organizar os conhecimentos de forma a contemplar os planos de ensino das disciplinas,
contribuir na formação integral e não sobrecarregar os estudantes? O objetivo geral da foi
analisar o conhecimento científico, a partir de eixos e temas geradores construídos
coletivamente, possibilitando reflexões e diálogos interdisciplinares. A metodologia foi
definida coletivamente de modo que as três turmas de cada ano permaneceram juntas durante
os encontros síncronos com 3 ou 4 docentes simultaneamente. Como resultado foi
considerado dados da realidade da vida acadêmica e pessoal dos estudantes por meio de um
formulário de avaliação e autoavaliação. Consideramos exitosa e desafiadora esta experiência,
onde estudantes e docentes compreenderam a intencionalidade da Integração e sua
contribuição para a formação omnilateral, proposta para o ensino integrado.
Palavras-chave: Ensino Integrado. Sistema de Ensino Emergencial. Organização do Trabalho
Pedagógico.
1 Introdução
Esta experiência parte da iniciativa do coletivo de docentes das Áreas de Ciências
Humanas, Linguagens e Educação Física do Câmpus Goiânia Oeste direcionada aos
estudantes dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em Tempo Integral durante o
Sistema de Ensino Emergencial - SEE no ano de 2020. Estiveram integrados os seguintes
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componentes curriculares: História, Filosofia, Sociologia, Geografia, Língua Português,
Língua Inglesa e Educação Física.
O ensino remoto iniciou-se em 8 de setembro após todos os estudantes terem
equipamento e conexão para assistirem às aulas. Este foi um dos princípios adotado pelo IFG
Goiânia Oeste para que nenhum estudantes fosse excluído. Com o empréstimo de computador
e auxílio conectividade.
Com base no Art. 7º. da Instrução Normativa Nº. 07/2020 e considerando a
excepcionalidade de enfrentamento da Pandemia de COVID-19, o SEE “é o conjunto de
procedimentos pedagógicos, didáticos e acadêmicos, presenciais e/ou remoto, síncronos e
assíncronos, por meio ou não das tecnologias digitais da informação e da comunicação
(TDICs), em circunstâncias específicas, desde que atendidos os procedimentos postos nesta
instrução” (IFG, 2020, p.03).
Como alicerce para a materialização desta Integração buscamos refletir acerca da
Organização do Trabalho Pedagógico - OTP (Freitas, 1995) de forma coletiva e
interdisciplinar na perspectiva politécnica, tendo em vista que:
A integração curricular dos processos educativos é concebida, aqui, como integração
tanto entre as disciplinas quanto entre as diversas áreas de atuação das atividades
socioculturais e profissionalizantes, em estreita relação com os conteúdos das
disciplinas do ensino regular. Por conseguinte, a integração curricular é constituída
por duas dimensões didáticas: uma baseada no princípio da natureza interdisciplinar
do trabalho pedagógico coletivo, e a outra, no princípio da indissociabilidade entre
conhecimento científico-tecnológico e atividades sociocultural-profissionalizantes
(MACIEL et al, 2017, p. 479).

Neste sentido, a interdisciplinaridade possibilita reflexões dialógicas em face de um
currículo ampliado, pretendo construir aspectos da formação integral e da consciência capaz
de apreender criticamente a realidade. Para Maciel et al (2017, p. 479):
Baseado na natureza interdisciplinar do trabalho pedagógico coletivo, que possibilita
a integração entre as disciplinas, a proposta interdisciplinar se embasa na concepção
marxiana de trabalho coletivo. Neste sentido os docentes se unem, compartilham e
constroem um projeto de educação emancipatória e de sociedade que objetiva à
superação da divisão técnica e social do trabalho.

O objetivo geral da Integração foi analisar o conhecimento científico, a partir de eixos
e temas geradores construídos coletivamente, possibilitando reflexões e diálogos
interdisciplinares. Assim, os objetivos específicos foram: Ampliar o diálogo entre os
componentes curriculares; Integrar as turmas, os cursos e o conhecimento; Propor a
articulação entre o conhecimento de cada disciplina ao eixo em questão; Aprofundar a
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reflexão dos temas ao contexto atual da sociedade; Otimizar o tempo de atividades
assíncronas; Facilitar o processo de ensino aprendizagem para os estudantes no Sistema
Emergencial de Ensino – SEE; Contribuir na formação integral dos jovens.
Esta discussão perpassa pelo Eixo Temático Práticas Pedagógicas e Metodologias de
Ensino proposto pelo IV Encontro de Licenciaturas e Pesquisas em Educação – ELPED, haja
vista os aspectos que envolvem o planejamento, desde a seleção, a organização e
sistematização do conhecimento e a materialização da Integração em face do trabalho
coletivo, participado e interdisciplinar.

2 Metodologia
A metodologia da Integração teve uma abordagem qualitativa, com o envolvimento de
12 docentes e aproximadamente 250 estudantes, totalizando nove turmas dos cursos de
Análises Clínicas, Nutrição e Dietética e Vigilância em Saúde de Ensino Médio Integrado em
Tempo Integral.
Todos os componentes curriculares se organizaram em uma única sala virtual na
plataforma Moodle, definindo coletivamente as ferramentas e recursos utilizados para as
atividades síncronas e assíncronas. Dentre elas selecionamos: fórum, tarefa, glossário e
questionário.
Os momentos assíncronos foram realizados na semana de acordo com a carga horária
das disciplinas. Em cada semana um dos subgrupos era responsável pela atividade assíncrona
contemplando os eixos temáticos.
A OTP se deu com reuniões semanais, via Google Meet, com todos os docentes,
devido às necessidades surgidas com o SEE e, por anos, para alinhar às discussões sobre as
temáticas. Este coletivo elegeu, a partir dos planos de ensino das disciplinas da integração,
eixos temáticos que permearam as discussões ao longo de 2020. Nos primeiros anos ficou
estabelecido o Eixo Política, Sociedade e Meio Ambiente; nos segundos anos o Eixo:
Sociedade, Trabalho, Cultura e Modernidade e nos terceiros o Eixo: Sociedade, Política e
Contemporaneidade.
Foi realizada troca com os docentes entre o primeiro e segundo semestre letivo com a
intenção de aproximar o diálogo com outras áreas do conhecimento. Nesse entendimento, a
OTP direcionou para a construção de subgrupos articulando conhecimentos aos eixos
temáticos propostos. Nesse sentido, organizou-se da seguinte forma:
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Quadro 1 - Organização da Integração
Turma
Subgrupo

Encontro
Síncrono

Disciplinas
2020.1

Disciplinas
2020.2

1º ano - A

Terça

Educação Física, Geografia, Sociologia

Educação Física, Geografia e Filosofia

1º ano - B

Sexta

História, Filosofia, Português e Inglês

Português, Inglês e Sociologia

2º ano - A

Terça

Educação Física, Geografia, Sociologia

EF, Português, Inglês e Sociologia

2º ano-B

Sexta

História, Língua Portuguesa, Filosofia

Filosofia, Geografia e História

3º ano-A

Quinta

Educação Física, Geografia, Sociologia

EF, Português e Sociologia

3º ano-B

Quarta

História, Filosofia, Língua Portuguesa

Filosofia, Geografia e História

Fonte: Criado pelos autores (2021)

As três turmas de cada ano permaneceram juntas com os respectivos docentes durante
todos os encontros síncronos. Os docentes da integração se organizaram em dois subgrupos,
como citado no quadro 1. O tempo do encontro síncrono foi de 45 minutos para cada
disciplina. Para oportunizar a participação de todos e todas, trabalhamos com a estratégia de
Grupo de Verbalização e Grupo de Observação - GVGO.
Algumas destas atividades foram computadas na pontuação avaliativa bimestral. Em
cada bimestre foi realizada a recuperação paralela para os estudantes que não obtiveram a
média de 6,0 e para aqueles que quisessem melhorar suas avaliações.
Ademais, realizamos avaliações, mediante a ferramenta questionários, com questões
específicas e interdisciplinares que contemplaram o eixo temático e os conteúdos abordados.
E ainda, ao final de cada semestre os estudantes responderam um formulário de avaliação e
autoavaliação da Integração.
3 Resultados e Discussão
Em particular a disciplina de história, no primeiro ano, foi de forma integrada apenas
no primeiro bimestre. A disciplina de Língua Inglesa, nos terceiros anos, pela dinâmica de sua
organização, não participou da integração, pois os estudantes dos três cursos optam entre
língua inglesa, espanhola e libras.
Em um primeiro momento houve resistência por parte de alguns estudantes e docentes
quanto a implementação desta proposta de integração, principalmente por não conseguirem
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compreender a possibilidade de diálogo entre as áreas e pelo número elevado de estudantes
(70 a 90) simultaneamente nos encontros síncronos.
No entanto, este coletivo argumentou e justificou, junto ao Conselho Departamental, a
intencionalidade da proposta na formação dos estudantes e sua contribuição com o ensino
integrado previsto como princípio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica.
Dentre os estudantes, 232 responderam o formulário de avaliação e autoavaliação, que
abordou questões sobre o SEE, Integração e saúde dos mesmos. Nesse instrumento os
estudantes conseguiram enxergar a articulação dos conhecimentos de forma mais abrangente.
Quanto a fatores que atrapalharam os estudos 27,8% dos estudantes relataram que
tiveram mais responsabilidade com a casa ou com cuidados com irmãos menores/parentes.
11,7% começaram a trabalhar. 14,8% testaram positivo ou tiveram algum problema de saúde,
3% tiveram que mudar de cidade ou ir para casa de outros familiares e 20.4%. Nessa análise
15,9% dos estudantes perderam um parente para a Covid-19 de 2020 a fevereiro de 2021.

4 Considerações Finais
A partir da Integração entre Humanidades, Linguagens e Educação Física trazemos
aqui algumas considerações relevantes ao longo da experiência em 2020, diante dos desafios e
das possibilidades.
Houve um grande volume de mensagens, via aplicativo, com dúvidas que
extrapolaram horários e dias de trabalhos, sobrecarregando assim os docentes. A todo o
momento estávamos envolvidos com alguma atividade. Outro aspecto foi a dificuldade de
docentes e discentes em explorar e dominar todos os recursos da plataforma.
Os bimestres foram curtos para as discussões e avaliações. Considerando as questões
pedagógicas e burocráticas, como: planejamento Integração e subgrupos, correção das
atividades assíncronas, frequência e avaliações no Q Acadêmico, conselhos de classe,
reuniões de departamento, projetos de ensino, projetos de extensão e falta de um técnico de
informática no Câmpus e disciplinas em outros cursos. Neste contexto aconteceu a mudança
da sede provisória do Câmpus para a sede definitiva.
A avaliação e autoavaliação docente foram realizadas de forma contínua e processual
acerca da presente experiência através de momentos de diálogos sistemáticos, assim como,
uma maior dedicação no que se refere ao tempo para o planejamento coletivo.
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Diante da problemática levantada, esta experiência conseguiu sistematizar e articular
os conhecimentos de forma a ampliar a compreensão sobre os eixos e temas discutidos,
relacionando-os ao atual contexto social, político, econômico e sanitário que a pandemia
causou no país e no mundo.
O objetivo geral e os específicos foram compreendidos pelos docentes do Câmpus e
pelos estudantes. 71,9% dos estudantes se disseram surpresos ao identificar a possível relação
entre as diferentes áreas do conhecimento, o que quebra a sistemática do ensino disciplinar
fragmentado.
Consideramos desafiador, para nós docentes, aproximar e relacionar as temáticas
propostas. Isto favoreceu uma ampliação do conhecimento, assim como, uma maior
possibilidade de diálogo, discussão, reflexão e crítica de um tema sob vários olhares.
Apesar dos desafios, colhemos bons frutos e a Integração foi compreendida pelos
estudantes e docentes. Enfim, foi um ano muito intenso, cheio de dores e preocupações com o
distanciamento social e o trabalho home office, mas esta experiência só obteve êxito com a
ajuda e comprometimento deste coletivo da Integração e do Câmpus Goiânia Oeste.
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Resumo:
Esse trabalho apresenta um relato de experiência à luz do Programa Residência Pedagógica do
curso de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Campus I. Apresentamos
aqui as contribuições da Residência Pedagógica na formação inicial de professores aliando
teoria e prática. O Programa Residência Pedagógica faz parte das ações que integram a Política
Nacional de Formação de Professores. As atividades da Residência Pedagógica foram
desenvolvidas tanto na universidade a partir de discussões teóricas quanto em um Centro
Municipal de Educação Infantil - CMEI, na cidade de Salvador - Bahia, tendo como duração
total dezoito meses (calendário CNPq). Estas atividades foram divididas em três momentos:
observação, ambientação e intervenção. A regência ocorreu em dupla e com o grupo 4B
(formada por crianças de 4 a 5 anos) e, posteriormente, com o grupo 2 B (crianças de 2 e 3
anos). Cada turma possuía em média 15 alunos. Norteando metodologicamente as nossas ações,
buscamos abordar a metodologia sociointeracionista, mediando e interagindo com as crianças
em situações de aprendizagens, visando o desenvolvimento pleno das mesmas. O programa se
estabeleceu como um considerável elemento para a formação inicial do professor. Durante o
tempo que atuamos no CMEI, pudemos observar e participar da rotina escolar, principalmente,
relativo à prática em sala de aula. O momento de regência foi outro elemento essencial onde
buscamos usar sempre a socialização, afinal ela faz parte do processo de aprendizagem e assim,
aprendemos na troca com as crianças. Constatou-se ainda que a Residência Pedagógica
contribui significativamente para a formação do licenciando em formação bem como com o
fortalecimento da sua identidade enquanto educador. Observou-se também que o Programa
possibilita aos residentes a vivência e a reflexão referente a práxis pedagógica na Educação
Infantil, bem como à rotina escolar. A partir dessa experiência, percebemos que cabe ao
professor observar e avaliar de que forma fazer as intervenções necessárias para garantir a

qualidade das aprendizagens. Outro elemento fundamental nesse processo é se fazer aprendiz
daqueles que têm mais experiência.
Palavras-chave: Residência Pedagógica, Formação de Professor, Educação Infantil.
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Resumo:
A aquisição de competências de leitura e escrita são a base para uma educação de qualidade
e o desenvolvimento da consciência crítica. Ela deve ser trabalhada desde a infância visando
assim seu desenvolvimento de forma efetiva na sociedade ao qual pertence. Após conversas
e relatos foi constatado a necessidade do desenvolvimento de hábitos e estímulos pela leitura,
mediante a essa premissa estamos desenvolvendo o projeto ‘EU CONTO E RECONTO” no
qual escolhemos livros que trabalham releituras de contos infantis clássicos tais como:
Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos de forma dinâmica e interessante, tendo como
o público-alvo as crianças do 4º ano do Ensino Fundamental I, da Escola Municipal Joaquim
Câmara Filho na cidade de Pires do Rio. O ato de ler nos proporciona um mundo totalmente
novo, intrigante e fascinante. No entanto observamos que esse processo deve ser apresentado
de forma atrativa, para que as crianças possam estabelecer o momento de leitura como uma
prática prazerosa. Sabemos que a leitura enriquece o nosso desenvolvimento intelectual no
qual nos possibilita a interação com o meio em que vivemos de forma reflexiva e criativa.

Palavras-chave: Família. Leitura. Imaginação. Criatividade. Oralidade.
1 Introdução
Levando em consideração o processo de alfabetização e letramento e o
desenvolvimento de competências e habilidades referentes à aquisição da leitura, se faz
necessário a interação das crianças desde as séries iniciais com os diversos gêneros textuais.
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Almeida e Farago (2014), defende que:
É necessário que haja práticas de alfabetização e de letramento nas salas de aula,
em que as crianças se interagem na cultura escrita, na participação em experiências
variadas com a leitura e a escrita, conhecimento de diferentes tipos e gêneros de
material escrito para assim compreenderem a função social que a leitura e a escrita
trazem. Contudo, é importante reconhecer as possibilidades e necessidades de
promover a conciliação entre essas duas dimensões da aprendizagem da língua
escrita, integrar alfabetização e letramento, sem perder a especificidade de cada
um desses processos.

Os alunos por meio do desenvolvimento deste projeto “EU CONTO E RECONTO”,
puderam ter uma relação intensificada com a leitura, de modo prazeroso. Ouvir um conto
nos leva a imaginar cenas, descrever elementos e personagens presentes em uma história e
recontar faz parte de nossa vida. Todos nós já nascemos protagonistas de nossas próprias
histórias, o que nos leva a sermos narrador e a personagem ao mesmo tempo. Assim
percebemos que todos os dias nós contamos histórias de coisas corriqueiras, ou contamos
algo que nos chamou atenção.
Segundo Lopes (2010, p.18), uma boa situação de aprendizagem é aquela em que o
educador propõe atividades desafiadoras, ou seja, em simultâneo, difíceis e possíveis, assim
sendo a proposta da leitura no Ensino Fundamental é formar leitores críticos, que saibam
agir sempre utilizando a ética e a moral, que através do conhecimento adquirido possam
crescer com uma visão de mundo onde tudo pode ser modificado, isso só depende do ponto
de vista que se ver, a proposta também espera que ao percorrer do caminho acadêmico dos
educandos, eles possam engrandecer seu conhecimento intelectual e social, que dessa forma
possam cooperar para formar uma sociedade mais justa.
Quando trabalhamos com temáticas relacionadas a práticas de leitura e escrita,
observamos as dificuldades em desenvolver produções de textos, fazer argumentações,
entender as ideias implícitas e explícitas nos textos. Sendo assim é interessante para nós
educadores desenvolvermos práticas de aquisição da leitura e da escrita no ambiente familiar
e escolar, o contato com a diversidade textual e a compreensão dos textos lidos pelas crianças
irão incentivar a desenvolvimento da sua compreensão e ter visão de mundo. Com isso as
crianças estarão aptas a ter o conhecimento do mundo que as rodeiam, apropriando de
maneira correta a linguagem escrita que vai além da decodificação de símbolos e sim refletir
sobre eles. (Almeida e Farago, 2014)
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2 Metodologia

Devido ao ensino remoto as atividades foram impressas e enviadas para casa de
acordo com as normativas do Conselho Municipal de Educação, no qual foi realizado a
gravação de vídeos com a contação das histórias: A verdadeira história de Chapeuzinho
vermelho, A verdadeira história dos três porquinhos, Chapeuzinhos coloridos (Chapeuzinho
azul e Chapeuzinho cor de Abóbora).
Foram Trabalhadas atividade que englobasse vários gêneros textuais mediante as
histórias, tais como leitura e interpretação de jornal, textos narrativos, receitas, ortografia,
carta, produções por meio de sequência de fatos, desenho sobre a parte favorita da história,
relatos dos alunos por meio de vídeos contando como foi a realização das atividades, bem
como em registro de fotos.

3 Resultados e Discussão

O importante na discussão oral é contribuir para o aluno possa confirmar e reformular
suas ideias através dos relatos de experiências, é uma reflexão feita pelo aluno a respeito dos
conteúdos para que possa desenvolver sua capacidade crítica, portanto trabalham-se ainda
questões que possibilitem ao aluno fazer o uso dos saberes adquiridos em sua vida e na
realidade social, a fim de que se transforme em um leitor crítico capaz de ler nas entrelinhas
do texto.
A partir de atividades que foram desenvolvidas com os alunos percebemos que houve
o engajamento da família e escola, na qual os alunos deram as devolutivas das atividades
propostas, por meio de vídeos com contação da parte favorita das histórias, a escrita de cartas
as quais eles escreveram para o lobo mau.
Foram utilizados recursos que aguçaram a criatividade e imaginação das crianças.
Utilizamos inversão de papéis das personagens dos contos clássicos no qual por exemplo foi
apresentado um lobo mau “bom” e “Os três Porquinhos'' de caráter duvidoso. Observamos
que as crianças foram capazes de estabelecer e questionar novas percepções das histórias
clássicas apresentadas.
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4 Considerações Finais
Concluímos que desde o início da vida acadêmica das crianças é de suma importância
que as crianças se apropriem SEA (Sistema de Escrita Alfabético), para assim terem uma
prática discursiva e reflexiva em sua jornada escolar. A partir do embasamento das reflexões
descritas neste relato de experiência se faz necessário compreender as práticas e ações
pedagógicas como elemento motriz na produção do conhecimento, sendo assim as atividades
a serem desenvolvidas devem estabelecer relação entre alfabetização e letramento.
Mediante a esse momento pandêmico observamos a motivação das crianças na
realização das atividades a partir do momento que as atividades foram motivadoras, atrativas
e histórias engraçadas que trouxeram a ludicidade é um aprendizado significativo.
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Resumo:
O início da década de 1990 marca a introdução de uma agenda neoliberal no complexo da
educação como resultado da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, ocorrida em
Jomtien, Tailândia, a qual passou a orientar as políticas públicas educacionais. Nessa esteira, a
pesquisa objetiva analisar os programas de erradicação do analfabetismo infantil, a partir de
suas estruturas e orientações pedagógicas, buscando identificar a existência de um eixo
matricial que conduz o seu desenvolvimento, bem como o motivo de interesse dos organismos
multilaterais pelo complexo educacional. Utiliza-se do materialismo histórico-dialético como
método de análise e apoia-se em uma pesquisa bibliográfica e documental. Dentre as conclusões
a que este estudo chegou, podemos destacar que os interesses dos organismos multilaterais pelo
complexo da educação relaciona-se às demandas de formação humana para o mercado de
trabalho, desde os anos iniciais do ensino fundamental, a partir de um currículo baseado na
leitura, escrita e matemática, com a implementação, nas escolas públicas, de programas de
alfabetização em nível federal, estadual e municipal, estruturados sobre o tripé formação
docente, currículo mínimo e avaliação padronizada.
Palavras-chave: Agendas Neoliberais. Reformas Educacionais. Programas de Alfabetização.
1 Introdução
A Conferência Mundial sobre Educação para Todos, ocorrida na década de 1990, em
Jomtien, demarcou uma agenda pensada para a educação dos países subdesenvolvidos sob as
orientações dos organismos multilaterais, mormente, o Banco Mundial. Argumentava-se a
necessidade de investir no complexo da educação como meio para elevar o desenvolvimento
econômico e social, visto a crise estrutural do capital de 1973 em que se encontrava a sociedade
burguesa de mercado. Nesse quadro, as orientações da Conferência de Jomtien reverberaram
na legalização das metas estabelecidas, a partir da implementação de documentos oficiais como
a LDB 9304/96, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997), mais atualmente a Base
Nacional Curricular Comum (BNCC, 2017) e diversos programas de ensino para as escolas
públicas sob a lógica neoliberal. Dentre estes, os governos vêm colocando em prática programas
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para a alfabetização de crianças sob o argumento da erradicação do analfabetismo infantil.
Surgem, portanto, programas em nível federal, estadual e municipal voltados para a
alfabetização das crianças, com uma estrutura hierarquizada pautada no tripé currículo –
formação continuada – avaliação padronizada, influenciando diretamente o modelo de
trabalho pedagógico, de modo a esvaziar o currículo, expropriar a autonomia docente e
valorizar a competição e o individualismo, próprios do livre mercado. Diante de tais
constatações, cabe questionarmos: por que os organismos multilaterais têm interesse no
complexo da educação? Quais as intencionalidades dos organismos internacionais em criarem
programas com o objetivo de erradicar o analfabetismo infantil? Há semelhança na estrutura e
orientações pedagógicas desses programas, tendo em vista que são desenvolvidos em esferas
governamentais diferentes?
Partimos da hipótese de que os programas de erradicação do analfabetismo infantil
implementados em nível federal, estadual e municipal fazem parte de uma mesma matriz
neoliberal – com poucas alterações –, e que materializam as orientações dos organismos
internacionais, uma vez que apresentam uma estrutura comum: avaliação padronizada,
currículo e formação de professores, que reverbera na formação precarizada de mão de obra
para o mercado de trabalho.
Este artigo é parte das discussões travadas nos grupos de estudos1 e tem como objetivo
analisar os programas de erradicação do analfabetismo infantil, a partir de suas estruturas e
orientações pedagógicas, buscando identificar a existência de um eixo matricial que conduz o
seu desenvolvimento, bem como o motivo de interesse dos organismos multilaterais pelo
complexo educacional. Torna-se necessário para nós, docentes, compreendermos a raiz desses
programas que chegam às escolas, visto que são apresentados como a “salvação” para o
processo de aprendizagem.
2 Metodologia
Para alcançarmos nossos objetivos traçados, buscando dar uma resposta à problemática
de nossa pesquisa, optamos pelo método de análise do materialismo histórico-dialético, por
compreender ser este capaz de desvelar as raízes do real dentro de uma relação entre sujeito e
objeto. O real visível concreto é tomado com ponto de partida, apresentando-se na forma de
síntese, com resultado, por sua vez, composto por mediações que fazem parte de uma totalidade
social e concreta (MARX; ENGELS, 2007).
Em termos metodológicos, nosso trabalho utiliza os procedimentos de pesquisa
1

Capitalismo e Teorias Críticas (CATE/UECE) e Obra Filosófica e Histórica de Dermeval Saviani (UECE).
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bibliográfica e documental por meio de uma abordagem qualitativa. Para fundamentar nossas
análises apoiamo-nos em autores que fazem uma crítica à sociedade de mercado capitalista,
utilizando as contribuições de Marx e Engels (2007), Freitas (2018), Leher (2015), Saviani
(2013), Shiroma et al, (2011), dentre outros.
3 Resultados e Discussão
As Reformas no Aparelho Administrativo do Estado brasileiro começam no governo de
Fernando Collor (1990-1992) e ganham força durante os oito anos do governo de Fernando
Henrique Cardoso (1995-2002). Nesse período, a reforma da educação foi intensificada, a partir
da agenda neoliberal encaminhada pelos organismos multilaterais ao final da Conferência de
Jomtien (1990) sob os imperativos do capital que se encontrava em crise. Dentre as seis metas
a serem cumpridas pelos países participantes, duas estão diretamente relacionadas ao nosso
objeto de estudo – os programas de erradicação do analfabetismo infantil –, quais sejam: a
redução do analfabetismo e a melhoria dos resultados de aprendizagem. Alinhado a essas metas,
em seu primeiro mandato, FHC coloca a educação como meta prioritária do seu programa de
governo, visando “[...] a adequação dos objetivos educacionais às novas exigências do mercado
internacional e interno, e, em especial, a consolidação do processo de formação do cidadão
produtivo” (SHIROMA et al, 2011, p. 65). Para tanto, inclui dentre as linhas de ação do seu
programa de governo um currículo para os anos iniciais do ensino fundamental pautado nas
“[...] competências básicas – raciocínio, linguagem, capacidade de abstração [...]”, a criação de
um sistema de avaliação nacional e a “[...] reformulação dos cursos de pedagogia visando a
formação de professores alfabetizadores [...]” (SHIROMA et al, 2011, p. 66-67).
A continuidade dessa agenda neoliberal é percebida nos governos subsequentes. No
tocante à erradicação do analfabetismo infantil, ao currículo básico e à criação de um sistema
nacional de avaliação, vemos a implantação de programas de alfabetização específicos, os quais
se desenvolvem a partir de um currículo pautado no desenvolvimento de competências e
habilidades em leitura, escrita e resolução de problemas matemáticos, mensurado por
avaliações padronizadas (SILVA, 2018). Nesse sentido, em junho de 2003, em âmbito federal,
no governo Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT 2003-2010), foi anunciado pelo
então Ministro da Educação Cristovam Buarque, o pacto nacional “Toda Criança Aprendendo”,
com o objetivo de “[...] reduzir à metade, em todo o Brasil, os atuais índices de desempenho
crítico entre as crianças que concluem os quatro anos iniciais do ensino fundamental” (BRASIL,
2003, p. 5), obtidos pelo SAEB em 2001. Mediante as ações realizadas pelos governos
anteriores para a ampliação da alfabetização dos alunos até a 4ª série do ensino fundamental, as
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quais não tiveram êxito, através dessa política educacional, o Estado se propunha a minimizar
a situação que se apresentava: 59% dos alunos até 4ª série do ensino fundamental demonstram
desempenho crítico em leitura, ou seja, mais da metade dos alunos que passaram quatro anos
na escola ainda não sabiam ler. Visando reduzir esses índices, o Estado propõe que o “Toda
Criança Aprendendo” seja composto pelas seguintes políticas:
1) a implementação de uma política nacional de valorização e formação de
professores, a começar, em 2003, com o incentivo à formação continuada dos
professores dos ciclos ou séries iniciais do ensino fundamental; 2) a ampliação do
atendimento escolar, por meio da extensão da jornada e da duração do ensino
fundamental; 3) o apoio à construção de sistemas estaduais de avaliação da educação
pública, também focalizando, em 2003, o alunato dos ciclos ou séries iniciais do
ensino fundamental; 4) a implementação de programas de apoio ao letramento da
população estudantil (BRASIL, 2003, p. 6).

Essa proposta busca materializar, portanto, o que recomendam os organismos
multilaterais, sobretudo o Banco Mundial, tendo em vista a prioridade depositada na educação
básica (TORRES, 2003). Nesse sentido, o Estado reforça a proposição de um piso salarial
nacional, visto o fim da vigência do FUNDEF para 2006 e a regulação da carreira docente;
anuncia o exame nacional de certificação de professores e incentivo à formação continuada
através da concessão de bolsas de estudo; propõe a instituição da Rede Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento da Educação, ampliando a oferta de formação de professores; defende a
ampliação do ensino fundamental para nove anos e a inclusão das crianças entre 7 e 14 anos
que ainda estavam fora da escola; incentiva a criação de sistemas estaduais de avaliação da
educação básica, programas de aceleração de aprendizado e institui a gratificação de incentivo
ao letramento para escolas, cujos alunos alcançarem os padrões de desempenho desejados.
Depreende-se que esse programa reforça a Gestão por Resultados (GPR), a qual insere
nas escolas públicas brasileiras a lógica do mercado (FREITAS, 2018), ao desenvolver-se tendo
como pilares fundamentais para reverter os índices negativos de aprendizagem da leitura dos
alunos de 1ª à 4ª série, a formação de professores, a avaliação estandardizada e a bonificação.
Percebe-se com clareza a continuidade dessa política, embora com outra denominação, nos
governos subsequentes, como é o caso do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC), no governo Dilma Rousseff do PT (2011-2016), um dos programas de alfabetização
pautados pelos organismos multilaterais da agenda neoliberal.
Conforme relatam os documentos oficiais, o PNAIC foi lançado em 4 de julho de 2012,
reafirmando e ampliando “o compromisso previsto no Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007,
de alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino
fundamental” (BRASIL, 2012b, p. 22). Assim como o programa “Toda Criança Aprendendo”,
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o PNAIC também surge para intervir no problema de aprendizagem da leitura, escrita e
matemática, demonstrado através dos resultados da avaliação amostral – Prova ABC, aplicada
em 2011, cujos resultados não são positivos: “Ao final do 3º ano do Ensino Fundamental,
quando se conclui o chamado ciclo da alfabetização, apenas 44,5% dos alunos dominam as
habilidades esperadas em Leitura. Em Matemática, a porcentagem cai para 33,3% e em Escrita
para 30,1%” (EDUCAR PARA CRESCER, 2013).
Essa avaliação foi aplicada pelo Movimento Todos pela Educação (TPE), em parceria
com o Instituto Paulo Montenegro/Ibope e a Fundação Cesgranrio. Infere-se, pela presença do
TPE como coordenador da avaliação, o interesse do grupo de empresários no campo
educacional. Pode-se pensar, realmente, que é o estabelecimento de uma parceria entre
sociedade civil, preocupada com a formação e o desenvolvimento humano das crianças
brasileiras. No entanto, a partir da análise do contexto das reformas que vêm ocorrendo em que
o Estado se coloca como mínimo para as políticas públicas e “máximo para o capital” (PERONI,
2003, p. 66), compreende-se que esse grupo está preocupado em formar capital humano como
fonte potencial para criação de valor, como ratifica Leher (2015, s/p):
[...] os setores dominantes se organizam para definirem como as crianças e jovens
brasileiros serão formados. E fazem isso como uma política de classe, atuam como
classe que tem objetivos claros, um projeto, concepções claras de formação, de modo
a converter o conjunto das crianças e dos jovens em capital humano. Em última
instância, é com isso que eles estão preocupados: em como fazer com que a juventude
seja educada na perspectiva de serem um fator de produção. Essa é a racionalidade
geral, e isso tem várias mediações pedagógicas.

Dentro dessa matriz, as mediações pedagógicas propostas pelo PNAIC são explicitadas
através dos seus eixos estruturantes, os quais traduzem a política de execução do Programa
desenvolvido em rede nacional: “As ações do Pacto compreendem os seguintes eixos: I –
formação continuada de professores alfabetizadores; II – materiais didáticos, literatura e
tecnologias educacionais; III – avaliação e; IV – gestão, controle e mobilização social”
(BRASIL, 2012a, p. 23). Para tanto, a formação continuada de professores alfabetizadores
corresponde ao eixo principal das ações do PNAIC (BRASIL, 2015, p. 18).
Cabe percebermos os motivos que levam a essa afirmação. A busca pela concretização
da Meta 5 do PNE (2014-2024), coloca sob o professor alfabetizador a grande responsabilidade
de alfabetizar seus alunos até os oito anos de idade, ou na idade certa, como referenda o título
do Programa. De acordo com Spring (2018), pesquisador acadêmico norte-americano, no final
da década de 1960, Robert McNamara, ex-presidente da Ford Motor Company e como
representante do Banco Mundial, passou a defender a educação como prioridade e sua
relevância para “[...] garantir que a instrução de habilidades fosse adequada às necessidades de
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cada país” (SPRING, 2018, p. 146). Para tanto, McNamara elaborou uma agenda para o Banco
Mundial, a qual contemplava assistência técnica para o planejamento educacional, maior
atenção à alfabetização funcional e com menos financiamento para “[...] a construção de escolas
e mais a assistência técnica para o desenvolvimento de professores e administradores de
escolas” (SPRING, 2018, p. 146). Assim, fica mais claro o papel que é destinado à educação
pelos reformadores empresariais: a formação técnica de professores, coordenadores
pedagógicos e diretores dentro de uma matriz que busca responder às demandas do capital.
Diversos estados e municípios, na tentativa de adequarem-se às orientações das agendas
neoliberais para educação, criam programas e projetos de alfabetização próprios, tendo como
objetivo priorizar a aprendizagem dos alunos da educação básica, sempre mensurada por um
sistema de avaliação censitária, como é o caso de Minas Gerais (Programa de Avaliação da
Alfabetização-2006), Bahia (Pacto pela Educação-2011), Acre (Pacto Pela Educação do Rio
Branco, 1999), Pernambuco (Programa Criança Alfabetizada-2019).
No Estado do Ceará a reforma educacional começa no governo de Tasso Jereissati
(1987-1991; 1995-1999; 1999-2002). Segundo Naspolini (2001), a reforma da educação refletia
a necessidade de mudança, havia um contexto econômico e político favorável e uma abertura
para a participação social, em consonância com a modernização das formas de gestão pública
que vinham sendo implementadas na década de 1980 no Estado brasileiro, intensificadas a partir
de 1995, no governo FHC, sob a interferência dos organismos multilaterais.
Implementava-se, portanto, um tipo de reforma que mesclava os modelos vertical e
horizontal, isto é, em forma de uma espiral. De acordo com Naspolini (2001, p. 170), “Nesse
modelo, as decisões transitam tanto a partir dos níveis hierárquicos superiores (como as
secretarias municipais e estadual de educação), como a partir da base (conjunto de escolas)”.
Com esse modelo, supostamente, buscava-se garantir a participação de todos os envolvidos no
processo educativo e as demandas do Estado do Ceará, sob o pretexto do acesso e da qualidade
da educação. Para tanto,
Em outros termos, a expressão sugere a mobilização social em torno do acesso
universal à educação básica de qualidade, entendida, a partir da Declaração Mundial
de Educação para Todos (Jomtien, Tailândia, 1990), como aquela que satisfaz e
enfoca as necessidades básicas de aprendizagem, que promove a eqüidade, fortalece
alianças, mobiliza recursos e contextualiza as políticas (NASPOLINI, 2001, p. 170).

Essa colocação do secretário de Educação da época – Antenor Naspolini –, permite-nos
inferir, a presença das políticas gestadas em nível mundial, através das recomendações pelos
organismos multilaterais, principalmente para os países subdesenvolvidos (SHIROMA et al,
2011), nas reformas implementadas no Estado cearense, sobretudo, na educação, cujas metas
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compõem os dois principais documentos elaborados antes de 1995, quais sejam, o Plano
Decenal de Educação para Todos (1994) e o Projeto Áridas, organizados em quatro temas:
acesso à educação básica, desempenho dos estudantes, valorização docente e gestão
democrática.
No governo de Lúcio Alcântara (2003-2006), as reformas continuaram sendo
aprofundadas através do projeto de gestão “Escola Melhor, Vida Melhor”, composto por 10
(dez) programas, dentre os quais, em linhas gerais, apontam para a prioridade dada pelo Estado
à educação básica, ao ensino de um currículo baseado na leitura, escrita e resolução de
problemas matemáticos simples, à avaliação do desempenho escolar, ao regime de colaboração
entre Estado e Municípios, sob a perspectiva da qualidade em educação (VIEIRA, 2007),
corroborando a implementação de políticas definidas pelos organismos multilaterais, sobretudo
para os países que compõe a América Latina.
Vieira (2007) define que o governo buscou implementar uma gestão para o sucesso
escolar, concebendo-o como essência da tarefa educativa. Nesse sentido, as avaliações em larga
escala foram compreendidas como elemento fundamental para o levantamento do nível de
aprendizagem escolar dos estudantes, determinado como indicador de sucesso. Com isso,
percebeu-se a necessidade de aproximar o currículo teórico, ou seja, o currículo posto na matriz
de referência orientador das avaliações padronizadas, ao currículo real, o currículo escolar, “[...]
visando superar o fosso entre aquilo que o sistema de avaliação busca mensurar e o ensino
ministrado por professores” (VIEIRA, 2007, p. 54). Como consequência, observou-se a
introdução da Gestão por Resultados (GPR) e o Sistema de Inclusão Social (SIS), considerados
pelo governo como importantes instrumentos de monitoramento das políticas implementadas,
sendo na realidade um modo de aproximar as escolas ao modelo empresarial, visando apenas
resultados determinados por metas definidas por agentes externos à escola (SILVA, 2018).
O final da gestão do governador Lúcio Alcântara (PSDB), foi marcado pela criação, em
25 de maio de 2004, do Comitê Cearense para Eliminação do Analfabetismo Escolar, sob a
liderança da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que tinha como presidente o deputado
Ivo Ferreira Gomes (PPS), irmão de Cid Ferreira Gomes, prefeito de Sobral entre 1997 e 2004,
cujo marco da sua segunda gestão foi a implantação das reformas educacionais, mormente,
através da Política de Alfabetização.
O Plano de Ação (2004-2005) do Comitê Cearense para Eliminação do Analfabetismo
Escolar (CCEAE) estabelecia quatro objetivos que tinham como prioridade 1) identificar o nível
de analfabetismo e as condições de alfabetização dos alunos egressos das primeiras séries do
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ensino fundamental; 2) discutir sobre a alfabetização infantil; 3) sensibilizar e mobilizar a
sociedade em torno da alfabetização de crianças; 4) socializar os resultados da pesquisa, de
modo a contribuir para a formulação de políticas públicas para a alfabetização (CEARÁ, 2006,
p. 27). Logo, a pesquisa foi organizada em três eixos: diagnóstico (avaliação da leitura dos
alunos), formação dos professores e organização do trabalho escolar e docente. Em linhas
gerais, os resultados coletados concluíram que dos 8.000 alunos avaliados, apenas 40% estavam
alfabetizados, “[...] os cursos de Pedagogia do Estado do Ceará não possuíam uma proposta
clara para formar o professor alfabetizador; que as práticas docentes eram pobres, no que diz
respeito ao ensino da leitura e escrita; e que as práticas docentes ocupavam pouco tempo das
quatro horas de aula” (MARQUES et al, 2009, p. 278), o que nos leva a questionar a suposta
intenção dos programas de alfabetização, pois em sua essência, percebemos que seu real
objetivo é promover uma alfabetização unilateral, na qual desde os primeiros anos escolares
crianças e jovens são formados de acordo com sua condição de classe dentro da sociedade
capitalista, e como a educação pública básica tem o papel de formar uma demanda de capital
humano adequado às necessidades do capital, principalmente quando este encontra-se em crise.
Como já era prevista a formulação de uma política de erradicação do analfabetismo
infantil, tendo em vista que as orientações multilaterais e o objetivo 4 do Plano de Ação do
Comitê concorriam para isso e tendo como modelo a experiência de Sobral, em março de 2006,
foi instituído o Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), com a participação de apenas
60 municípios cearenses, cujos prefeitos fizeram adesão ao programa, assinando um pacto com
o governo estadual, “[...] no qual os prefeitos se comprometiam a priorizar a alfabetização das
crianças nas séries iniciais” (MARQUES et al, 2008, p. 437). Estava, portanto, instituído o
PAIC, estruturado em cinco eixos: Gestão Municipal da Educação, Avaliação Externa,
Alfabetização, Formação de Leitores e Educação Infantil.
No ano seguinte, Cid Gomes, é eleito governador cearense, toma posse e assume o
Programa como proposta do Governo. Nesse quadro, “[...] a Secretaria de Educação do Estado
resolveu oferecer todas as condições, logísticas e financeiras, necessárias para atender a todos
os municípios cearenses” (MARQUES et al, 2008, p. 437). No entanto, o que se percebe é a
vinculação de repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos
resultados de aprendizagem dos alunos, implicando, portanto, na adesão de todos os
municípios. Essa adesão se fortalece, através do Prêmio Escola Nota 10, criado pela Lei Nº
14.371, de 19 de junho de 2009, com o objetivo de prestar cooperação técnica e financeira aos
municípios cearenses, com vistas à melhoria dos resultados de aprendizagem, através de repasse
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financeiro para os municípios com melhores índices de aprendizagem, mensurados
censitariamente, ao final do ano letivo, através do Sistema Permanente de Avaliação Educação
Básica do Ceará (SPAECE).
Saviani (2013) argumenta que a vinculação entre os resultados e o repasse financeiro
para os municípios e escolas se dá numa nova roupagem do tecnicismo, o neotecnicismo, que
tem na avaliação o papel de regular o trabalhador. Na educação, os governos instituem exames
e provas de diferentes tipos, e de acordo com os resultados obtidos, condicionam “[...] a
distribuição de verbas e a alocação dos recursos conforme os critérios de eficiência e
produtividade” (SAVIANI, (2013, p. 439). Ressalta-se que dentro do eixo de alfabetização, os
alunos do 2º ano do ensino fundamental são avaliados pelos testes censitários impostos pelos
reformadores do campo empresarial, como parte da agenda neoliberal para a educação,
percebemos assim que, existe toda uma lógica de programas que vão desde a alfabetização, a
formação docente, o currículo, até a avaliação padronizada na tentativa de moldar uma
concepção de sociedade postulada pelos imperativos do capital.
É no contexto das reformas cearenses e nas mudanças promovidas no campo da
educação ocasionadas pela LDB 9.394/96, pela implementação dos PCN (1997) e do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Magistério (FUNDEF/1996), que o
governo municípal de Sobral implementou reformas na educação municipal, prioritariamente
no ensino fundamental anos iniciais, no último ano da gestão do primeiro mandato (1997-2000)
do governo Cid Ferreira Gomes (PSDB).
Com o objetivo de alfabetizar as crianças na idade esperada, em 2000, o governo de
Sobral2 encomendou sua primeira avaliação estandardizada, aplicada aos alunos da 2ª série3
com foco na leitura, a qual chegou à conclusão de que 50% dos avaliados eram compostos por
alunos que não sabiam ler. Ainda em 2000, foi divulgado no município o resultado de uma
avaliação realizada pela Fundação Carlos Chagas, encomendada pelo Programa Acelera Brasil,
do Instituto Ayrton Senna, na época, parceiro do município, a qual apresentava dados de
alfabetização dos alunos de 1ª e 4ª séries. Dentre os 52 municípios brasileiros participantes,
Sobral ficou em penúltimo lugar. Diante dos dados das duas pesquisas, o município tomou

2

Sobral está situada na Região Noroeste do Ceará, a 235 quilômetros de Fortaleza. Limita-se ao norte com os
municípios de Massapê, Santana do Acaraú e Meruoca, ao sul com Santa Quitéria, Groaíras e Cariré, a leste com
Itapipoca, Irauçuba e Canindé, e a oeste com os municípios de Coreaú, Mucambo e Alcântara. Sua área territorial
é de 2.129 quilômetros quadrados, com uma população de 175.814 habitantes (IBGE, 2000). Disponível em:
http://www.sobral.ce.gov.br/a-cidade/historia . Acesso em: 22.04.2021.
3
Com a Lei nº 11.274/2006, do Ensino Fundamental em Nove Anos, houve a inclusão dos alunos de 6 anos de
idade no ensino fundamental e as turmas passaram a uma nova nomenclatura denominada ano.
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como providência, implantar um processo sistemático de avaliação do desempenho de todos os
alunos de 2ª à 4ª série, abrangendo, aproximadamente, 12 mil alunos. Aparentemente, a
preocupação dos gestores municipais era com uma política de alfabetização dos alunos do
ensino fundamental com vistas ao desenvolvimento escolar e social, sob a defesa do direito
efetivo de aprendizagem dos estudantes.
O governo foi reeleito para o período de 2001-2004 e, com base nos dados levantados
nas pesquisas realizadas no final da gestão anterior, implementou uma nova política municipal
de educação, na qual, duas metas foram elencadas como prioritárias: uma voltada à
alfabetização das crianças de 6 e 7 anos, e a outra à aquisição da leitura pelos alunos de 2ª à 6ª
série foram prioritárias (BRASIL, 2005, p. 28). Para a execução e alcance dessas duas metas,
cujo foco centra-se no desenvolvimento da leitura pelos alunos, o trabalho foi articulado em
torno de dois eixos: o pedagógico e a gestão escolar. O primeiro objetivava
[...] a reorganização do trabalho em sala de aula, e teve como sujeitos os professores
alfabetizadores. O segundo visou ao fortalecimento da gestão escolar, e foi baseado
na autonomia administrativa, pedagógica e financeira das escolas, com foco na
liderança, na responsabilização e no comprometimento de diretores; no apoio dos
coordenadores pedagógicos; e na responsabilização dos pais e mães pelo
acompanhamento da vida escolar das crianças (BRASIL, 2005, p. 29).

Os eixos pedagógico e da gestão escolar configuram os pilares da política pública
educacional do município de Sobral. Essencialmente, esses pilares denotam sobre quais
indivíduos as ações materializadoras dos objetivos de alfabetizar as crianças na idade adequada
e de proporcionar a aquisição da leitura pelos alunos de 2ª à 6ª série que ainda não sabem ler,
recairão: os professores; o diretor, vice-diretor e coordenador; e os pais, sob o princípio da
responsabilização (accountability).
Neste caminho, é notória a intencionalidade dos organismos multilaterais junto às
agendas neoliberais no complexo educativo: formar os indivíduos a partir de uma racionalidade
(não teria nenhum problema se chamarmos de irracionalidade) capitalista sob os princípios de
mercado. Criam-se programas de formação para etapas iniciais escolares, no intuito de moldar
os sujeitos desde sua infância e juventude, para estarem aptos às demandas do capital.
Observamos, portanto, que os três programas de aprendizagem analisados, já na sua
implementação, seguem uma receita comum: partem de uma pesquisa intencional, os resultados
analisados demonstram níveis baixos de alfabetização dos alunos, o que culmina na elaboração
de uma política pública educacional, cujos eixos pesquisados – nível de alfabetização, formação
do professor e currículo –, estruturam o programa, o qual fortalece as ações que vêm sendo
implementadas pelos governos, com mais intensidade a partir da década de 1990, com o intuito
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de responder à agenda dos organismos multilaterais para a educação.
4 Considerações Finais
Traçar um debate acerca do complexo educacional não é tarefa fácil, isso porque, na
sociedade burguesa, a educação passou a ser um dos campos em disputa entre os reformadores
empresários sob a tutela dos organismos multilaterais. No entanto, para buscarmos uma análise
para além das aparências visíveis por detrás de um projeto dominante de sociedade, a pesquisa
nos exigiu um esforço analítico-crítico na essência da problemática desenvolvida. Com isso,
explicamos aos leitores que as lacunas existentes no texto não estão separadas do movimento
da exposição das contradições entre o discurso e o real concreto apresentado no trabalho, elas
existem porque fazem parte do aprofundamento da pesquisa em foco e da própria realidade
concreta que é também dialética.
Ter o controle dos programas educacionais, como percebemos, é ditar suas estruturas, o
seu eixo matricial e as orientações pedagógicas sob os interesses do capital. Os programas de
erradicação do analfabetismo infantil apresentados, voltavam-se exclusivamente para a
formação de capital humano, ou seja, formam sujeitos capazes de ler e contar, requisitos básicos
para serem explorados dentro do mundo produtivo das mercadorias. As reformas no campo
educacional dentro da lógica neoliberal, desde a década de 1990, encabeçadas pela conferência
de Jomtien, influenciam até hoje a forma como professores, alunos, gestores produzem suas
existências, e como as políticas públicas para educação são pautadas no modo de produção
capitalista, na qual em sua essência condicionam as desigualdades entre os indivíduos, levando
os que produzem a riqueza material – classe trabalhadora – à miséria e à alienação humana.
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Resumo:
O presente trabalho é resultado de um capítulo de livro organizado pela Reitoria do Instituto
Federal Goiano, onde se pretendeu apresentar a relevância dos projetos desenvolvidos no
Instituto Federal Goiano Campus Avançado Catalão para a permanência do aluno nas
unidades de ensino que fazem parte da rede. Além dos projetos de Ensino, Pesquisa e
Extensão também foram abordados parâmetros como as bolsas e auxílios que dão suporte
financeiro aos alunos de baixa renda que tenha por finalidade custear alimentação,
transporte, evitando que o aluno necessite desistir por esse motivo. O objetivo principal dos
projetos realizados é superar os fatores mais recorrentes de evasão e retenção dos alunos.
Para que fosse possível o levantamento de dados para a escrita do capítulo do livro foi
realizado um levantamento dos projetos de pesquisa, extensão e Gerência de Ensino em
2018, 2019 e 2020 voltados para o tema da evasão e permanência. Também buscou-se
analisar os resultados dos questionário elaborados pela reitoria aplicado aos alunos, onde
procurou saber quais os fatores que influenciavam na desistência e na retenção dos alunos.
Além disso, localmente aplicou-se um formulário aos servidores do Campus Avançado
Catalão, onde eles puderam opinar acerca dos fatores que levam a evasão escolar e também
puderam sugerir ações para o Campus com o propósito de diminuir cada vez mais essa
evasão. Desde a implantação do Projeto de permanência e Êxito, criado em 2017, foi possível
observar uma maior intervenção e monitoramento nos processos de evasão e retenção
escolar, o que nos mostra sua eficácia e relevância para os campi da rede federal de ensino
tecnológico. Assim, é de extrema importância a discussão desse tema em um evento do
âmbito institucional, de maneira que possa ser estimulada cada vez mais ações que garantem
a permanência e o êxito dos estudantes da rede federal.

Palavras-chave: Evasão. Permanência. Projetos.
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EIXO TEMÁTICO: Relatos de Experiência
RESUMO:
Neste texto, apresenta-se o resultado de um projeto desenvolvido com o objetivo de trabalhar a
oralidade entre as diversas linguagens artísticas, a produção autônoma, dentro de contextos
pessoais, sociais e culturais intencionalmente por meio da contação de história. O projeto foi
desenvolvido com alunos do sexto ano de uma escola pública de Rio Verde, durante o ano letivo
de 2020 no período pandêmico. Destaca-se que também participaram do projeto, alunos em
condição de deficiência. O projeto foi desenvolvido na abordagem qualitativa, utilizando-se de
registros em cadernos de campo. Nas atividades trabalhadas, os estudantes gravaram pequenos
vídeos contando as lendas e como resultado final foi produzido um filme em MP4, apresentado
e divulgado nas redes sociais do colégio. A leitura interpretativa e cênica proposta através das
histórias, produção de vídeos pelos estudantes, possibilitou reflexões, partilha de experiência e
suscitou os estudantes para o desenvolvimento da oralidade, criticidade, autonomia e
protagonismo.
Palavras-chave: Lendas; literatura; contador; histórias.

1 Introdução
A leitura seguida de memorização contribui com a aprendizagem significativa, neste
processo contemporâneo, o indivíduo constitui-se aprendendo e evoluindo e grande parte dessa
transformação é realizada na sala de aula em que o ambiente deve ser preparado para um
aprendizagem no qual o conhecimento é totalmente voltados a experiências e experimentos
corroborativos para se desenvolver nos discentes uma aprendizagem que percorra toda a
construção de expressões do conhecimento, transformando os estudantes em atores reflexivos,
que possam tomar decisões como cidadãos críticos e participativos.
Faz-se necessário encontrar outra visão de leitura, selecionar o que é relevante e
perceptível para se utilizar em novas sínteses do conhecimento. Ler é interpretar, expor sua
visão dentro de um contexto socio-histórico, ou seja, é apresentar influências de um
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determinado contexto. Esse processo leva os estudantes a uma compreensão particular da
realidade.
Diante disso, por meio do contar de histórias cria-se laços envolventes enriquecendo o
vocabulário, refletindo sobre os assuntos que são direcionados por meio da leitura vivenciando
fatos narrados pelos autores que são estratégias fundamentais que ajudam os estudantes a se
tornarem leitores competentes.
De acordo com Aguiar (2011) a Literatura Infantil é um gênero atuante na história da
nossa cultura. Ela fixou-se no fim do século XVIII e “no Brasil, teve início com as obras
pedagógicas, adaptadas de obras de produções portuguesas. Essas obras demostram a
dependência típica das colônias” que só começou a ser difundida no final do século XIX
disseminada por Monteiro Lobato, a partir da década de 1920.
No atual senário dos avanços tecnológicos do século XXI e diante do contexto
pandêmico do ano de 2020 houve grandes desafios nos processos educacionais, dentre essas
necessidades fomos levados a inserção digital, sem uma preparação para tanto. Nesse cenário
os docentes tiveram que implantar e adaptar processos de ensino-aprendizagem totalmente
voltados as mídias digitais, pois as aulas presenciais foram suspensas e o ensino remoto tornouse a única estratégia para o desenvolvimento das aulas. Então, foi implantado pela rede estadual
do estado de Goiás, o sistema Reanp (Regime Especial de Aulas não Presenciais), aprovado
pelos conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação. Foram necessárias
flexibilizações no currículo em 2020 e elaborada a Matriz Bianual do documento Curricular
para Goiás ampliado, contendo as aprendizagens que foram classificadas como essenciais e
prioritárias de cada componente curricular para serem trabalhados em cada ano escolar do
ensino fundamental.
Com todas essas mudanças imediatas houve também a modificação na Matriz Curricular
de Língua Portuguesa, no que concerne à distribuição dos conteúdo das turmas dos 6º ano ao
9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais. Assim, este projeto foi desenvolvido para atender
os conhecimentos da proposta curricular, tais: ambiguidade, humor, ironia, crítica, expressões
ou imagens em textos multissemióticos. Com isso, surgiu a ideia da escolha de lendas
folclóricas que são textos fáceis de assimilar para desenvolver o contar de histórias. Segundo
Paulo Freire: “Antes mesmo de aprender a ler e a escrever palavras e frases, já estamos ‘lendo’,
bem ou mal, o mundo que nos cerca.” (FREIRE, 2008, p. 71).
A literatura infantil ocorreu no início do século XIX, no período literário do
Romantismo em que muitas lendas passam a ser representadas em poemas, livros e pintura
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devido ao movimento nacionalista, tendo sua origem na mitologia dos índios nativos em
conjunto com os mitos trazidos da Europa pelos portugueses e da África pelos negros com essa
mesclagem de diferentes culturas permitindo produzir mitos únicos que são criados através da
cultura dos povos distribuídos nas diversas regiões do Brasil, mas que também é possível
observar elementos distintos e comuns nas diversas regiões em que se produz

a fala em

sociedade, a nomenclatura dos dialetos. Silva e Martins (2010, p. 33-34) ressaltam que:
Além de decidir sobre o que ler e para que, o professor também imprime maior
qualidade a seu trabalho quando se dedica a pensar em como ler para seus alunos ou
com eles. Afinal, sabe-se que as primeiras experiências de leitura da criança são
marcantes não só pela compreensão dos significados do texto, mas também pelos
modos de ler, pela entonação de voz do leitor, pela relação afetiva com o leitormediador e com o ambiente em que a leitura se desenvolve por tudo aquilo que
circunde o texto e ele estabelece relações.

Para tornar-se a leitura como hábito e fonte de prazer foi desenvolvido esse projeto
intitulado como: Conto das Lendas Folclóricas na Pandemia e para que tudo isso ocorresse
levamos em consideração a fala de Siementkowski (2006, p. 13).
A escola precisa respeitar esse espaço do leitor, sem deixar de motivá-lo. O processo
de leitura emprega uma série de estratégias. Uma estratégia é um amplo esquema para
obter, avaliar e utilizar informação. A leitura, como qualquer atividade humana, é uma
conduta inteligente. As pessoas não respondem simplesmente aos estímulos do meio;
encontram ordem e estrutura no mundo de tal maneira que podem aprender a partir de
suas experiências, antecipá-las e compreendê-las. Os leitores desenvolvem estratégias
para trabalhar com o texto de tal maneira que seja possível construir significado, ou
compreendê-lo.

Faz-se necessário pensar em estratégias que possam despertar o prazer de ler para a
construção de personalidades que possam manter uma reflexão diante da realidade e também
de fatos que são imaginados no mundo real.
Com a dinâmica desse projeto foram fomentados diversos pontos de incentivo à leitura,
interpretação da história, criatividade, a imaginação nos quais os educandos pudessem
mergulhar no faz de contas e se expressarem de forma tão natural em gestos valorizando o
potencial dos discentes e respeitá-los como ser pensante e participativo.
A leitura constrói uma diferença de hierarquias que são de processos culturais em que
se desenvolve as capacidades de aprendizagem criando e construindo saberes distintos e
participativos para uma educação mais sólida, eficaz e autônoma com cidadãos mais críticos e
participativos refletindo sobre assuntos pertinentes ao ser e fazer.
O objetivo foi trabalhar o desenvolvimento da oralidade entre as diversas linguagens
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artísticas, a produção autônoma, dentro de contextos pessoais, sociais e culturais
intencionalmente por meio da contação de história e produção de vídeo.

2 Metodologia
Para o desenvolvimento desse projeto de intervenção, utilizados pressupostos da
pesquisa de abordagem qualitativa. No qual valorizamos o contato com o ambiente e a situação
vivenciada, com interesse no processo e não somente nos resultados (GODOY, 1995). Assim,
no decorrer do processo, utilizamos de um diário de campo, para registrar todos os dados que
constituíram neste presente relato de experiência.
Foram convidados alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, com idade entre 09 a 12
anos para participarem do projeto. No desenvolvimento das ações didáticas, de início separamos
pequenos textos sobre as Lendas Folclóricas e apresentados aos alunos. Depois explicamos sua
origem e separamos os textos em que os estudantes haviam familiarizado na aula anterior
realizada pelo Google Meet.
Foi realizado um sorteio e as lendas sorteadas foram: Serpente Implumada, A lenda da
Vitória Régia, Lenda da Cuca, Comadre Fulozinha, Saci Pererê, Lenda do Boto Cor de Rosa,
Lenda da Mula sem Cabeça, Lenda do Curupira, Negrinho do Pastoreiro. Nas ações propostas,
incitamos os estudantes a produzirem um vídeo. Para a realização do vídeo, cada turma de 6º
ano foi dividida em 9 integrantes incluindo os estudantes que fazem parte da inclusão.
Orientamo-nos a representarem a lenda usando sua criatividade para a produção do vídeo, em
que poderiam utilizar diferentes artefatos, desenhos, adereços de forma a representar a lenda,
usar entonação ao contar a história.
Com efeito, cada grupo de estudantes ficou responsável por desenvolver os vídeos
individuais de cada história com os respectivos participantes; o representante da turma
escolhido pelo grupo ficou responsável por avaliar o vídeo depois de pronto e passar para as
professoras. A turma vencedora ganhou uma medalha de honra ao mérito e o vídeo foi
divulgado nas redes sociais da escola.
Na realização do projeto notamos que os estudantes empenharam ao máximo no
desenvolvimento da atividade, de modo as ações didáticas trabalhadas oportunizaram a
participação e envolvimento de todos.

3 Resultados e Discussão
Os resultados mostram que a leitura desenvolvida de um modo lúdico torna-se mais
4

atrativa e desenvolve a criticidade, autonomia e protagonismo dos estudantes. Com efeito, é um
momento de valorizar e ressaltar a importância daquelas que são pérolas preciosas na sociedade.
Com a Literatura Infantil nas escolas não haverá empecilhos de um bom
desenvolvimento vocabular, da autonomia do conhecimento. Uma estratégia didática que
valoriza a contação de histórias utilizando-se de obras clássicas, contemporâneas e regionalistas
despertam a interpretação, o crítico, o social, a emoção e o intelectual. Os estudantes
conseguiram identificar-se com suas personagens e suas características.
Constamos que as discussões, as produções de textos, técnicas utilizadas sinalizaram o
quão é importante a participação ativa de todos interagindo com as propostas do projeto
desenvolvido.
Segue a capa de abertura do projeto desenvolvido.
Figura 1 – Contos das lendas folclóricas na pandemia

Fonte: blog.casaescola.com.br

4 Considerações Finais
Ao desenvolver um projeto de intervenção objetivando trabalhar o desenvolvimento da
oralidade entre as diversas linguagens artísticas, a produção autônoma, dentro de contextos
pessoais, sociais e culturais intencionalmente por meio da história, percebe-se que pode ser uma
estratégia relevante no processo ensino-aprendizagem de Linguagem de estudantes dos anos
finais do Ensino Fundamental.
A leitura interpretativa e cênicas proposta através da contação de história, produção de
vídeos pelos estudantes, possibilitou reflexões, partilha de experiência e suscitou os estudantes
5

para o desenvolvimento da oralidade, criticidade, autonomia e protagonismo.
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EIXO TEMÁTICO: Relatos de Experiência
RESUMO:
Neste texto, apresenta-se o resultado de um projeto desenvolvido com o objetivo de trabalhar
a oralidade entre as diversas linguagens artísticas, a produção autônoma, dentro de contextos
pessoais, sociais e culturais intencionalmente por meio da contação de história. Foi
desenvolvido com alunos do sexto ano de uma escola pública de Rio Verde, durante o ano
letivo de 2020 no período pandêmico. Destaca-se que também participaram, alunos em
condição de deficiência. Desenvolveu-se na abordagem qualitativa, utilizando registros
através de vídeos, nas atividades trabalhadas os estudantes gravaram pequenos vídeos
contando as lendas e como resultado final foi produzido um filme em MP4, apresentado e
divulgado nas redes sociais do colégio. A leitura interpretativa e cênica proposta através das
histórias, a produção de vídeos pelos estudantes, possibilitou reflexões, partilha de
experiência e suscitou os estudantes para o desenvolvimento da oralidade, criticidade,
autonomia e protagonismo.
Palavras-chave: Lendas; literatura; contador; histórias.

1 Introdução
A leitura seguida de memorização contribui com a aprendizagem significativa, neste
processo, o indivíduo constitui-se aprendendo e evoluindo, grande parte dessa transformação
é realizada na sala de aula em que o ambiente deve ser preparado para uma aprendizagem
totalmente voltada às experiências e experimentos corroborativos, com a aplicabilidade desse
processo deve-se desenvolver habilidades que percorram toda a construção de expressões do
conhecimento, transformando-os em atores reflexivos, que possam tomar decisões como
cidadãos críticos e participativos.
A leitura tem que se fazer presente no desenvolvimento estudantil, deve ser prazerosa,
e jamais uma atividade obrigatória, o estudante tem que se sentir bem ao ler, e procurar
desenvolve-la espontaneamente o mais cedo possível.
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Faz-se necessário encontrar outra visão de leitura, selecionar o que é relevante e
perceptível para se utilizar em novas sínteses do conhecimento. Ler é interpretar, expor sua
visão dentro de um contexto socio-histórico, ou seja, é apresentar influências de um
determinado contexto. Esse processo leva os estudantes a uma compreensão particular da
realidade.
Diante disso, por meio de histórias cria-se laços envolventes enriquecendo o
vocabulário, refletindo sobre os assuntos que são direcionados por meio da leitura
vivenciando fatos narrados pelos autores que são estratégias fundamentais que ajudam os
estudantes a se tornarem leitores competentes.
No atual cenário dos avanços tecnológicos do século XXI e diante do contexto
pandêmico do ano de 2020 houve grandes desafios nos processos educacionais, dentre essas
necessidades fomos levados a inserção digital, sem uma preparação para tanto. Nesse cenário
os docentes tiveram que implantar e adaptar processos de ensino-aprendizagem totalmente
voltados às mídias digitais, pois as aulas presenciais foram suspensas e o ensino remoto
tornou-se a única estratégia para o desenvolvimento das aulas. Então, foi implantado pela rede
estadual do estado de Goiás, o sistema Reanp (Regime Especial de Aulas não Presenciais),
aprovado pelos conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação. Foram necessárias
flexibilizações no currículo em 2020 e entrou em vigor a Matriz Bianual do documento
Curricular para Goiás ampliado, contendo os conteúdos que foram classificadas como
essenciais e prioritárias de cada componente curricular para serem trabalhados em cada ano
escolar do ensino fundamental.
Com todas essas mudanças imediatas houve também a modificação na Matriz
Curricular de Língua Portuguesa, no que concerne à distribuição dos conteúdos das turmas
dos 6º anos ao 9º anos do Ensino Fundamental Anos Finais. Assim, este projeto foi
desenvolvido para atender a proposta curricular, tais como: ambiguidade, humor, ironia,
crítica, expressões ou imagens em textos multissemióticos. Com isso, surgiu a ideia da
escolha de lendas folclóricas que são textos fáceis de assimilar para desenvolver o contar de
histórias. Segundo Paulo Freire: “Antes mesmo de aprender a ler e a escrever palavras e
frases, já estamos ‘lendo’, bem ou mal, o mundo que nos cerca.” (FREIRE, 2008, p. 71).
A literatura infantil ocorreu no início do século XIX, no período literário do
Romantismo em que muitas lendas passam a ser representadas em poemas, livros e pintura
devido ao movimento nacionalista, tendo sua origem na mitologia dos índios nativos em
conjunto com os mitos trazidos da Europa pelos portugueses e da África pelos negros com
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essa mesclagem de diferentes culturas permitindo produzir mitos únicos que são criados
através da cultura dos povos distribuídos nas diversas regiões do Brasil, mas que também é
possível observar elementos distintos e comuns nas diversas regiões em que se produz a fala
em sociedade, a nomenclatura dos dialetos. Silva e Martins (2010, p. 33-34) ressaltam que:

Além de decidir sobre o que ler e para que, o professor também imprime maior
qualidade a seu trabalho quando se dedica a pensar em como ler para seus alunos ou
com eles. Afinal, sabe-se que as primeiras experiências de leitura da criança são
marcantes não só pela compreensão dos significados do texto, mas também pelos
modos de ler, pela entonação de voz do leitor, pela relação afetiva com o leitormediador e com o ambiente em que a leitura se desenvolve por tudo aquilo que
circunde o texto e ele estabelece relações.

Para tornar-se a leitura como hábito e fonte de prazer foi desenvolvido esse projeto
intitulado como: Conto das Lendas Folclóricas na Pandemia e para que tudo isso ocorresse
levamos em consideração a fala de Siementkowski (2006, p. 13).

A escola precisa respeitar esse espaço do leitor, sem deixar de motivá-lo. O
processo de leitura emprega uma série de estratégias. Uma estratégia é um amplo
esquema para obter, avaliar e utilizar informação. A leitura, como qualquer atividade
humana, é uma conduta inteligente. As pessoas não respondem simplesmente aos
estímulos do meio; encontram ordem e estrutura no mundo de tal maneira que
podem aprender a partir de suas experiências, antecipá-las e compreendê-las. Os
leitores desenvolvem estratégias para trabalhar com o texto de tal maneira que seja
possível construir significado, ou compreendê-lo.

É necessário pensar em estratégias que possam despertar o prazer de ler para a
construção de personalidades que possam manter uma reflexão diante da realidade e também
de fatos que são imaginados no mundo real.
Com a dinâmica desse projeto foram fomentados diversos pontos de incentivo à
leitura, interpretação da história, criatividade, a imaginação nos quais os educandos pudessem
mergulhar no faz de contas e se expressarem de forma tão natural em gestos valorizando o
potencial individual e respeitando-os como ser pensantes e participativos.
A leitura constrói uma diferença de hierarquias que são de processos culturais em que
se desenvolvem as capacidades de aprendizagem criando e construindo saberes distintos e
participativos para uma educação mais sólida, eficaz e autônoma com cidadãos mais críticos e
participativos refletindo sobre assuntos pertinentes ao ser e fazer.
O objetivo foi trabalhar o desenvolvimento da oralidade entre as diversas linguagens
artísticas, a produção autônoma, dentro de contextos pessoais, sociais e culturais
intencionalmente por meio da contação de história e produção de vídeo.
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2 Metodologia
Para o desenvolvimento desse projeto de intervenção, utilizamos pressupostos da
pesquisa de abordagem qualitativa. No qual valorizamos o contato com o ambiente e a
situação vivenciada, com interesse no processo e não somente nos resultados. Assim, no
decorrer do processo, utilizamos registros por vídeos, para registrar e desenvolver todos os
dados que constituíram neste presente relato de experiência.
Foram convidados alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, com idade entre 09 a 12
anos para participarem do projeto. No desenvolvimento das ações didáticas, de início
separamos pequenos textos sobre as Lendas Folclóricas e apresentamos aos alunos. Depois
explicamos sua origem e separamos os textos em que os estudantes haviam familiarizado na
aula anterior realizada pelo Google Meet.
Foi realizado um sorteio e as lendas sorteadas foram: Serpente Implumada, A lenda da
Vitória Régia, Lenda da Cuca, Comadre Fulozinha, Saci Pererê, Lenda do Boto Cor de Rosa,
Lenda da Mula sem Cabeça, Lenda do Curupira, Negrinho do Pastoreiro. Nas ações
propostas, incitamos os estudantes a produzirem um vídeo. Para a realização do vídeo, cada
turma de 6º ano foi dividida em 9 integrantes incluindo os estudantes que fazem parte da
inclusão. Orientamos a representarem a lenda usando sua criatividade para a produção de
vídeo, em que poderiam utilizar diferentes artefatos, desenhos, adereços de forma a
representar a lenda, usar entonação ao contar a história.
Com efeito, cada grupo de estudantes ficou responsável por desenvolver os vídeos
individuais de cada história com os respectivos participantes; o representante da turma
escolhido pelo grupo ficou responsável por avaliar o vídeo depois de pronto e passar para as
professoras. A turma vencedora ganhou uma medalha de honra ao mérito e o vídeo foi
divulgado nas redes sociais da escola.
Esse trabalhou perpetuou por duas semanas onde os alunos fizeram os vídeos em suas
casas e enviaram a responsável do grupo de sua sala, a representante de cada sala editou o
vídeo que representaria o vídeo da sua turma, ela passou o vídeo já editado para as professoras
responsáveis para a condensação do resultado final. As professoras escolheriam o vídeo mais
relevante de todas as turmas.
Na realização do projeto notamos que os estudantes empenharam ao máximo no
desenvolvimento da atividade, de modo que as ações didáticas trabalhadas oportunizaram a
participação e envolvimento de todos.
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3 Resultados e Discussão
Os resultados mostram que a leitura desenvolvida de um modo lúdico torna-se mais
atrativa e desenvolve a criticidade, autonomia e protagonismo dos estudantes. Com efeito, é
um momento de valorizar e ressaltar a importância daquelas que são pérolas preciosas na
sociedade.
Com a Literatura Infantil nas escolas não haverá empecilhos de um bom
desenvolvimento vocabular, da autonomia do conhecimento. Uma estratégia didática que
valoriza a contação de histórias utilizando-se de obras clássicas, contemporâneas e
regionalistas despertam a interpretação, o crítico, o social, a emoção e o intelectual. Os
estudantes conseguiram identificar-se com suas personagens e suas características.
Constamos que as discussões, as produções de textos, técnicas utilizadas sinalizaram o
quão é importante a participação ativa de todos interagindo com as propostas do projeto
desenvolvido.
Segue a introdução da abertura do vídeo produzido.
Figura 1 – Contos das lendas folclóricas na pandemia

Fonte: blog.casaescola.com.br

4 Considerações Finais
Ao desenvolver um projeto de intervenção objetivando trabalhar o desenvolvimento da
oralidade entre as diversas linguagens artísticas, a produção autônoma, dentro de contextos
pessoais, sociais e culturais intencionalmente por meio da história, percebe-se que pode ser
5

uma estratégia relevante no processo ensino-aprendizagem de Linguagem de estudantes dos
anos finais do Ensino Fundamental.
A leitura interpretativa e cênicas proposta através da contação de história, produção de
vídeos pelos estudantes, possibilitou reflexões, partilha de experiência e suscitou os
estudantes para o desenvolvimento da oralidade, criticidade, autonomia e protagonismo.
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Resumo:
O Programa Residência Pedagógica (PRP) visa aperfeiçoar o modelo tradicional do Estágio
e tem por objetivo, aproximar os residentes do cotidiano da escola. O ensino remoto,
evidenciado na pandemia, faz-se necessário trabalhar com outros meios de ensino não
habituais e que a princípio parecem inovadores, mas que já estavam circundantes, embora
de modo ainda tímido, no ambiente escolar. O ensino híbrido e as Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC) são essenciais neste momento de isolamento social pois
permitem empregar metodologias de ensino possibilitando aos estudantes novas
experiências. Nessa nova perspectiva, tanto os professores quanto os alunos tiveram que se
adequar à nova realidade. Dentre as inúmeras atividades desenvolvidas pelos residentes,
destaca-se a regência compartilhada, nos moldes do emprego das TDIC. Nesse contexto,
foram elaboradas três aulas para as regências compartilhadas referentes aos conteúdos
“Máquinas simples” e “Teorias Evolucionistas”, ministradas respectivamente para duas
turmas de 8ºano do Ensino Fundamental e outra para a 2ª série do Ensino Médio da escolacampo do PRP. As aulas foram ministradas de forma interativa, via Google Meet, por meio
de slides e vídeos do YouTube, os quais despertaram a interação dos alunos, refletida por
meio de comentários elogiosos sobre nossa atuação. O aprendizado resultante das regências
compartilhadas tem possibilidade de construir a experiência docente de modo colaborativo
e empático entre os residentes em formação, promovendo a confiança para a regência. Faz1

se necessário ressaltar que esta experiência em conjunto, ajuda desmistificar que lecionar é
algo assustador e difícil num primeiro momento, mas que necessita de planejamento e
estudo. Cumpre ressaltar que compartilhar exige uma certa flexibilidade por parte de todos,
pois cada qual traz consigo uma percepção diferente, o PRP proporciona experiências que
são de fato muito enriquecedoras e fundamentais na vida dos licenciandos. Formações
continuadas ofertadas durante os módulos do programa, são um bom exemplo disso, para
formar um professor mesmo em tempos pandêmicos, exige-se muito de todos os
participantes envolvidos.
Palavras-chave: Docência compartilhada. Residência Pedagógica. Educação Básica.
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Resumo:
O presente trabalho traz um relato de experiência que tem como objetivo refletir sobre os
impactos formativos de programas de iniciação à docência, nas modalidades PIBID
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) e PRP (Programa de
Residência Pedagógica) na formação de professores de Ciências em Biologia ao longo de
12 anos de execução dos programas no Instituto de Estudos Costeiros (IECOS) da
Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus Bragança. Os impactos formativos
promovidos pelos programas podem ser identificados tanto na formação inicial
diferenciada dos licenciandos, quanto na formação continuada dos professores que atuaram
nos programas. É possível destacar ainda a reestruturação do perfil de formação
profissional nos cursos de licenciatura envolvidos, bem como, a melhoria do processo
ensino-aprendizagem nas escolas-campo onde os programas foram desenvolvidos.
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Iniciação à Docência. Estágio Supervisionado.
1 Introdução
Este relato de experiência tem como objetivo refletir sobre os impactos formativos de
programas de iniciação à docência, nas modalidades PIBID (Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência) e PRP (Programa de Residência Pedagógica) na formação
de professores de Ciências em Biologia ao longo de suas trajetórias de implementação e
desenvolvimento, entre 2009 a 2021, no Instituto de Estudos Costeiros (IECOS) da
Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus Bragança.
Os cursos de Licenciatura em Biologia e Ciências Naturais ofertados pelo IECOS
visam formar professores capazes de refletir sobre a sua prática docente pautando sua
conduta profissional em critérios humanísticos dentro do rigor científico e de referenciais

éticos e legais (UFPA, 2004; 2008). Tais profissionais devem ser formados para conhecer
a realidade na qual irão atuar e ter consciência da necessidade de se tornar agentes
transformadores dessa mesma realidade.
Com o objetivo de elevar a qualidade da formação inicial de professores, o Instituto
aderiu aos programas de iniciação à docência em 2009 com o PIBID e posteriormente, em
2018 com o PRP. Os programas, idealizados pelo Ministério da Educação
(CAPES/FNDE), dentro de suas particularidades, tem como finalidade principal a
valorização do magistério, assegurando a formação de qualidade nas licenciaturas,
promovendo a integração entre educação superior e educação básica, contribuindo para a
articulação entre teoria e prática necessárias à formação docente, elevando com isso a
qualidade nos cursos de licenciatura (CAPES, 2014).
Ao longo desse tempo de desenvolvimentos dos programas, a discussão do estágio
supervisionado na formação de professores foi estruturada de forma a considerar esse
componente da formação como uma oportunidade de o aluno aproximar-se da realidade
profissional com a qual lidará, ampliando seus referenciais sobre a identidade
profissional, os saberes da docência e as posturas necessárias ao exercício da profissão
(PIMENTA; LIMA, 2009).
Nesse caminho há uma via de mão dupla que integra formação inicial e continuada,
promovida pela docência compartilhada entre professores em formação e professores mais
experientes que experimentam em sistema de colaboração o planejamento, a elaboração e
execução de atividades didático-metodológicas que levam em consideração não só a
realidade vivenciada pela escola, mas também a comunidade atendida por ela.
Assim, projetos que promovem maior interação e integração do professor em
formação com seu futuro campo de atuação, a escola, visam não apenas melhorar a atuação
do futuro profissional como também auxiliar na implementação de práticas pedagógicas
que possam levar ao aprimoramento do ensino de ciências na educação básica pelo
desenvolvimento de abordagens didáticas inovadoras que conciliem ensino, pesquisa e
extensão. Partimos do princípio de que a articulação dos saberes presentes no processo
formativo do professor permitirá a ele problematizar sua prática e dessa forma dar início ao
desenvolvimento de sua autonomia profissional (GHEDIN et al, 2015).

2 Histórico de implementação e funcionamento dos programas no Campus de
Bragança
A primeira edição do projeto PIBID no IECOS aconteceu de 2009 e o núcleo era
formado por um professor coordenador, quatro alunos do curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas e um professor supervisor que desenvolviam atividades em uma escola
da zona urbana do município de Bragança. Nesse momento inicial a proposta era produzir
e desenvolver práticas pedagógicas voltadas para elaboração de atividades experimentais
nos diversos campos da Biologia, contribuindo, com isso, para a melhoria da qualidade do
processo ensino-aprendizagem nas turmas em que o projeto atuava.
Partimos do princípio de que era possível trabalhar as aulas de ciências de maneira
alternativa por meio de um ensino investigativo, com a implementação de novas
metodologias e a utilização de recursos didáticos que pudessem proporcionar ao aluno a
construção de seu conhecimento e a socialização do aprendizado (ABEGG; BASTOS,
2005). Nesse caminho as atividades desenvolvidas no PIBID visavam principalmente
contornar as dificuldades estruturais da escola com a regência de aulas práticas e
experimentais, com a utilização de material de baixo custo e com isso, tornar o processo
ensino aprendizagem mais dinâmico e prazeroso (GENTILI, 2005).
A segunda versão do PIBID, no período de 2012 a 2014, contou com a participação
de 10 bolsistas do curso de Licenciatura em Ciências Naturais, um professor supervisor,
um professor coordenador. Nessa versão o projeto voltou-se para o desenvolvimento de
aulas práticas para o ensino de ciências do Ensino Fundamental, no contexto da relação
teoria-prática, através do desenvolvimento de materiais e recursos pedagógicos para um
ensino mais dinâmico e significativo. Além das atividades didático-pedagógicas
desenvolvidas é preciso destacar outro diferencial: a promoção da iniciação científica (IC)
dos graduandos em uma escola da zona rural do município. Esse trabalho possibilitou que
os professores estagiários desenvolvessem projetos de pesquisa, que resultaram em
trabalhos de conclusão de curso, artigos publicados revistas e trabalhos apresentados em
eventos. Toda essa produção apresentava como objeto de estudo a investigação das
práticas de ensino e formação que ocorriam no PIBID.
Reforçar (e valorizar) o papel do professor como intelectual, que produz
conhecimento sobre sua prática, é um enorme desafio. Por isso essas iniciativas são de
grande importância no processo formativo. Quando o professor é incentivado a pesquisar
e consegue perceber que sua sala de aula é um vasto campo de possibilidades para

produção de conhecimento sua ação pedagógica será revertida em objetos significativos
de aprendizagem (SOCZEK, 2018).
Ao investir na possibilidade de reflexão sobre e na ação pedagógica tivemos como
foco o fortalecimento e a valorização da identidade docente uma vez que entendemos que
“a identidade docente não está exclusivamente no exercício profissional, mas no modo
como o docente pensa a si mesmo e o sentido que constrói sobre o seu trabalho
pedagógico”, ao mesmo tempo em que “é capaz de atuar competentemente como docente e
produzir conhecimento sistemático a partir dessa sua prática” (GHEDIN, et al, 2015).
A terceira versão do PIBID ocorreu de 2014 a 2018 e foi organizada para promover
ações formativas ainda na área da experimentação com o desenvolvimento de aulas
práticas de Biologia para turmas do Ensino Médio regular e Educação de Jovens e Adultos
(EJA) no Ensino Médio. O núcleo contou com nove alunos bolsistas de Licenciatura em
Ciências Biológicas, um professor supervisor, um professor coordenador com atividades
desenvolvidas em uma escola da zona urbana. Essa versão do projeto seguiu a linha das
versões anteriores investindo ainda na elaboração de material didático para auxiliar nas
aulas teóricas e práticas e no incentivo à iniciação científica. Como diferencial promoveu a
iniciação científica para os estudantes da educação básica com a socialização dos
resultados sendo apresentados em um evento de integração universidade-escola. É
importante destacar que o evento agregava minicursos, palestras, oficinas, exibição e
discussão de filmes e documentários tanto para estudantes quanto para os professores da
escola. Intitulado como “Seminário de Integração Universidade-Escola” o evento passou a
compor o calendário escolar (da escola parceira e da universidade), se firmando
posteriormente como projeto de extensão de formação inicial e continuada de professores.
As trocas sociais empreendidas aqui envolvem conquistas, desilusões, alegrias,
reprodução e transformação. Todas elas se constituem como possibilidades analíticas que
fazem parte do universo próprio e dinâmico do espaço escolar que favorece e permeia a
construção da identidade docente, bem como a reflexão da prática pedagógica. É
importante destacar que avançar nesse processo implica investir no desenvolvimento
profissional dos licenciados, no seu amadurecimento intelectual e no fazer pedagógico.
Esse aspecto pode ser compreendido por Huizinga (1996) ao considerar a escola como um
jogo social que requer de seus “jogadores” o conhecimento e o reconhecimento das regras
desse espaço, mediante as relações dialógicas de ação ali estabelecidas.

A quarta edição do PIBID, entre 2018 a 2020, coincidiu com o início da primeira
edição do PRP. Ambos os projetos envolveram cada um: três professores coordenadores,
três professores da Educação básica e 24 bolsistas, além de seis voluntários no PIBID e
quatro voluntários no PRP. Foram atendidas, no total, seis escolas estaduais de Ensino
Fundamental e Médio da zona urbana de Bragança. A agregação dos dois programas aos
cursos do IECOS promoveu o aumento significativo do número de bolsas (48 bolsas), e
com isso, tivemos um maior número de licenciandos atuando como professores estagiários
nas escolas parceiras. Nesta versão, a novidade foi o gerenciamento de dois grupos
maiores, e também o planejamento de processos formativos que congregassem os núcleos
dos dois programas, e que foram realizados em ciclos de atividades formativas: I Ciclo de
Formação de Professores sobre Metodologias Ativas para o Ensino de Ciências, com 10
oficinas; e o II Ciclo de Formação de Professores sobre temas contemporâneos na escola
com 6 (seis) minicursos. Com estagiários dos dois cursos atuando em conjunto foi possível
planejar atividades interdisciplinares, uma vez que o projeto foi organizado em três eixos:
Biologia, Química e Física, além dos temas transversais: Saúde e Educação Ambiental. A
integração desses eixos foi crucial para discutir e combater a resistência dos professores
em assumir turmas para ministrar conteúdos e conceitos de Química e Física.
A edição atual de ambos os programas (2020-2022), se desenvolve seguindo a linha
das versões anteriores, mantendo aquilo, que pelas experiências passadas, demonstraram
ser elementos potentes para a formação inicial e continuada de professores. No entanto,
essa versão traz como desafios as dificuldades promovidas pela reconfiguração do trabalho
docente em decorrência da pandemia de covid-19. A situação instalada pela pandemia tem
nos mostrado o quanto é importante o papel da escola, dos professores e do vínculo nos
processos de ensino-aprendizagem. Assim, os programas tem direcionado seus esforços
para possibilitar estratégias de formação e de ambientação de seus residentes e preceptores,
de forma coletiva e responsável com processo de ensino, proporcionando, mesmo em
tempos de crise, a possibilidade de vivência do licenciando na escola. Propiciar a
oportunidade de imersão no trabalho docente diante dessa realidade é um campo ao mesmo
tempo desafiador e rico em experiências.
3 Considerações Finais
Até o momento aproximadamente 100 professores estagiários passaram pelos
programas de iniciação a docência no IECOS e tiveram a oportunidade de experenciar a

docência antecipada em compartilhamento com professores mais experientes. As
atividades se estruturaram como elementos dinamizadores da formação na medida em que
estabeleceram a possibilidade de reflexão sobre a realidade da Escola, possibilitando a
prática da pesquisa em educação, como evidenciado por Demo (2001), ao estabelecer que a
centralidade do aluno na práxis educativa incentiva a reflexão sobre a práxis pedagógica.
Diante disso, é possível afirmar que tais programas constituem-se em uma
interessante (e necessária) proposta de contribuição para formação de professores,
aumentando a sensibilidade para a demanda por uma educação de qualidade, com foco no
estudante como sujeito do processo educativo.
Ao traçar um breve histórico desses dez anos dos programas de iniciação à
docência no IECOS pretendemos apontar como as ações impactaram na formação de
professores de Ciências e Biologia contribuindo também para uma reestruturação do perfil
de formação nestes cursos de licenciatura.
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Resumo:
Nesta pesquisa buscou-se investigar de que forma o Programa Residência Pedagógica (PRP)
contribuiu, por meio da formação compartilhada, para a construção de saberes e para o
processo de formação docente dos residentes participantes do PRP - Núcleo
Biologia/Bragança. Foi realizada uma pesquisa qualitativa e com a técnica de Análise de
Conteúdo os relatórios bimestrais de atividades dos residentes foram examinados. Nestes
relatórios, eram construídas narrativas reflexivas de experiências vivenciadas durante o
período de atuação dos residentes em suas determinadas escolas-campo, totalizando 104
relatórios. Os resultados foram organizados nas seguintes categorias: Aprendizagem pelo
exemplo dos profissionais mais experientes e a Experiência do trabalho colaborativo para o
enriquecimento da prática. Foi possível conhecer a importância dessa parceria universidadeescola e dos trabalhos desenvolvidos no coletivo, na troca de experiências, na formação e na
imersão do residente no cotidiano escolar, dialogando e aprendendo um com o outro. Nesse
processo foi identificado também a importância de um professor mais experiente na
orientação dos residentes e o trabalho colaborativo, voltado para uma formação mais
contextualiza e motivadora, a fim de preparar esses futuros profissionais para o trabalho
docente, dando oportunidade para novas experiências e construção de novas práticas que
beneficiou os participantes do programa.
Palavras-chave: residência pedagógica, formação compartilhada, trabalho colaborativo.

1 Introdução
Os cursos para a formação de professores têm como finalidade conferir uma
habilitação do “exercício profissional da docência” aos futuros educadores. No entanto,
muito mais que isso, se espera que a formação de professores possibilite a construção do
desenvolvimento pessoal e cultural do licenciando, colaborando na construção inicial do seu
fazer docente e no processo contínuo de identidade profissional (PIMENTA, 1996).

Nessa perspectiva, para a formação inicial de professores é necessário que haja
fortalecimento do vínculo entre as instituições de ensino superior (universidades) e as
escolas de ensino de educação básica. A falta desse elo remete a uma formação inicial com
muita teoria e, principalmente, uma falta de prática na realidade escolar (BARCELOS;
VILLANI, 2006).
Partindo dessa necessidade o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação
(MEC) vem criando alternativas que possam atender a formação de profissionais da
educação. Dentre essas ações, destaca-se a criação de programas que fomentam a formação
inicial, articuladas a outras ações que integram a Política Nacional de Formação de
Professores, como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), com
primeiro edital lançado em 2009 e, mais recentemente, o Programa Residência Pedagógica
(PRP) lançado em sua primeira edição, em março de 2018 pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), cujo objetivo principal 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).
Assim, o PRP visa a qualidade da formação inicial de professores de cursos de
licenciatura, promovendo a convivência dos mesmos com o cotidiano escolar e induzindo
esses graduandos a identificação docente, na realização da interação entre o ensino básico e
o ensino superior (SIMIÃO, 2012). Barboza e Ramos (2019) destacam que essas finalidades
do PRP buscam a participação mais direta entre as Instituições de ensino superior (IES) e as
escolas-campo. Assim como outras vertentes, o programa também tem como foco a
formação continuada dos professores- preceptores, incentivando os mesmos a se tornarem
parte importante na formação desses futuros docentes, apoiando os principalmente nas
atividades cotidianas, a fim de colaborar na sua formação continuada.
Mota e colaboradores (2018) acrescentam que o PRP tem como foco principal a
inserção dos alunos em seu futuro campo de atuação, aperfeiçoando estratégias
metodológicas capazes de cada vez mais induzir os discentes de licenciatura nessa
familiarização com o cotidiano escolar, e principalmente com a sala de aula, buscando e
compartilhando experiências enriquecedoras, para sua atuação no seu desempenho docente.
Acrescentam ainda que:
A formação inicial não é suficiente para desenvolver o seu trabalho, é aí onde entra
a função da residência que consiste em complementar o conhecimento teórico com
a implantação da prática, que por sua vez apresenta os impactos positivos e

valoriza também as dificuldades a serem enfrentadas (MOTA et al, 2008, p 6).

Portanto, por meio do PRP o residente tem a oportunidade de conhecer sua futura
área de atuação como profissional, ao vivenciar o cotidiano escolar e com isso compreender
de forma mais complexa a sua futura realidade profissional.

1.1 PRP Núcleo Biologia/Bragança da UFPA
Na Universidade Federal do Pará (UFPA) – Campus Bragança, o PRP – Núcleo
Biologia, teve início em agosto de 2018 se estendendo até janeiro de 2020, visando a
iniciação à docência de 26 residentes, sendo 24 bolsistas e 2 voluntários, discentes dos cursos
de licenciatura em Ciências Naturais e Ciências Biológicas.
Os residentes participantes do PRP foram divididos em três subnúcleos, que atuavam
em três escolas-campo, localizadas na sede do município de Bragança-PA, tendo a
orientação de uma docente da UFPA e de mais três preceptores, os quais são professores de
Biologia/Ciências do ensino básico de educação lotados nas escolas-campo. Os residentes
do curso de Licenciatura em Ciências Naturais foram destinados às turmas de Ensino
Fundamental Maior, e os alunos de Licenciatura em Ciências Biológicas foram destinados
às turmas de Ensino Médio.
O subprojeto buscou proporcionar maior interação dos residentes com as turmas das
escolas-campo, promovendo uma relação entre teoria e a prática, visando o melhor
aprendizado dos alunos. Propôs também que ao imergir nas escolas, os residentes pudessem
observar e refletir sobre suas práticas profissionais, através de suas experiências e episódios
marcantes, sendo eles positivos ou negativos. Aspectos estes, que servirão para o
desenvolvimento profissional e pessoal proporcionado pelo programa durante as vivências
nas referidas escolas-campo, juntamente, com sua formação docente na universidade.
Além das atividades de ensino nas escolas-campo, havia também reuniões de
formação téorico-metodológicas realizadas entre todos os participantes do núcleo, que
ocorriam com apresentações e debates de temas sobre processos de ensino-aprendizagem e
formação docente. Também ocorriam frequentemente reuniões de socialização, tendo como
foco o compartilhamento de vivências e do desempenho do núcleo durante aquele período,
assim como, suas conquistas, medos, críticas e reflexão sobre os episódios marcantes, em
relação às atividades no cotidiano escolar, bem como, os objetivos a serem alcançados
durante o programa.
Essas iniciativas de socialização das experiências foram criadas e desenvolvidas na

tentativa de contribuir, principalmente, na formação reflexiva dos professores em uma
perspectiva de trabalho compartilhado, visando que as atividades contribuíssem para a
reflexão sobre o binômio teoria e prática, fortalecendo o trabalho cotidiano nas escolas.
Os preceptores e os residentes realizavam mensalmente reuniões com a finalidade de
montar cronogramas de atividades com os conteúdos, estratégias de ensino e as atividades
que seriam desenvolvidas em cada turma a cada mês. Os residentes e os preceptores
realizavam co-regências, tanto nas aulas teóricas como nas aulas práticas, sendo que os
residentes planejavam e realizavam suas regências individuais de aulas teóricas e práticas,
com supervisões de seus devidos preceptores.
Uma parceria como esta, firmada entre universidade e escola voltada ao trabalho
compartilhado e colaborativo, aponta questões necessárias sobre a prática docente do futuro
professor em sua atuação profissional, aborda condições de trabalho e a realidade do
contexto a qual o residente atua. Nessa troca de experiência, com uma concepção de
formação compartilhada, o residente é um aprendiz, ao mesmo tempo em que se envolve na
reflexão e trans/formação do conhecimento no seu conceito profissional na busca de saberes
e fazeres docentes (NACARATO; GRANDO; MASCIA, 2013).
Na atuação dos participantes durante o PRP no Núcleo Biologia/Bragança a tríade
formada entre residentes, preceptores e docente da IES, marcou a importância da relação
universidade-escola, contribuindo na formação inicial e continuada, entendendo-a como um
processo colaborativo, com riqueza singular de aprendizagens, oportunizando análises do
processo de formação compartilhada que ali se deu.
Nessa perspectiva, diante das atividades formativas ocorridas durante o
desenvolvimento do PRP, e conscientes do potencial formativo proporcionado pelo
programa, a presente pesquisa tem por objetivo analisar esse processo de formação
compartilhada no âmbito do PRP do Núcleo Biologia – UFPA/Bragança, a fim de verificar,
de que forma, o PRP contribuiu no processo de formação docente dos sujeitos participantes,
através do trabalho coletivo construído nesta experiência.

2 Metodologia
Para o desenvolvimento desta pesquisa foram analisados os relatórios dos residentes
do PRP Núcleo Biologia-UFPA/Bragança; estes eram desenvolvidos como instrumento para
reflexão e avaliação das atividades desempenhadas pelos residentes do núcleo, nos quais foi

possível perceber aspectos que indicam o desenvolvimento do processo de formação
compartilhada nas experiências formativas vividas e relatadas pelos residentes em seus
relatórios.
Os relatórios de atividades produzidos pelos residentes eram compostos por quatro
campos: Memorial de vivências, Auto avaliação, Sugestões e Anexos das atividades. Esses
relatórios eram produzidos a cada bimestre ou trimestre, e relatavam de forma descritivaanalítica as experiências nas escolas- campo e universidade. Ao todo foram produzidos 104
relatórios, sendo 4 de cada residente, no período de agosto de 2018 até dezembro de 2019,
gerando assim, quatro conjuntos de relatórios: setembro a novembro de 2018 (1.2018),
dezembro a fevereiro (2.2019), março a junho (3.2019), e o de agosto a outubro (4.2019).
Tivemos como foco principal de análise dos relatórios, o campo “Memorial de
Vivências”, campo este no qual os residentes utilizavam para avaliar e descrever de forma
reflexiva as atividades desenvolvidas durante aquele período, as vivências marcantes, suas
aprendizagens, assim como, os aspectos positivos ou negativos vivenciado nessas
experiências. Desta feita, os relatos foram analisados com o intuito de investigar neles
evidências da troca de experiência entres os participantes do programa, relatos e reflexões
que destacassem as contribuições da formação compartilhada no trabalho coletivo entre a
universidade, as escolas públicas, entre os próprios residentes, e suas relações com os
preceptores e docente orientadora. Por questões éticas, os nomes citados ao longo desta
análise são fictícios, a fim que possam preservar-lhes a identidade.
Os dados deste trabalho foram analisados em três fases de acordo com a Análise de
Conteúdo de Bardin (1977): a primeira fase é a chamada de pré-análise, nessa fase ocorre
toda a organização dos materiais, que no caso desta investigação é constituído pela
organização e seleção dos 104 relatórios de atividades; na segunda fase, chamada de
analítica, foram realizados os procedimentos que classificaram e categorizaram os conteúdos
da investigação com mais profundidade, através da análise, identificação e classificação das
experiências que seriam de interesse deste trabalho; e a última fase, de interpretação
referencial, sendo constituída pela reflexão e interpretação dos dados baseando-se nos
referenciais teóricos.

3 Resultados e Discussão
A partir das análises desenvolvidas, verificamos que o subprojeto PRP Núcleo-

Biologia da UFPA ao estabelecer uma parceria entre a IES e as escolas públicas de ensino
fundamental e médio teve um papel fundamental na contribuição do processo de formação
compartilhada dos alunos dos cursos de licenciatura atuantes no programa, proporcionando
um desenvolvimento profissional da docência, através de suas atividades e experiências.
Os resultados encontrados com base nos relatórios dos residentes, tendo como viés
de análise os indícios de formação compartilhada, foram organizados nas seguintes
categorias analíticas: 1) Aprendizagem pelo exemplo dos profissionais mais experientes; e
2) Experiência do trabalho colaborativo para o enriquecimento da prática, as quais são
apresentados a seguir.

3.1) Aprendizagem pelo exemplo dos profissionais mais experientes
Identificamos nos relatos dos residentes que uma das experiências formativas
destacadas como bastante significativa foi o compartilhamento de aprendizagens, isto é, a
oportunidade de aprender através das vivências entre os profissionais mais experientes e
licenciandos ao longo do programa residência, uma troca que foi baseada “no contar e
compartilhar experiências” (MARCOLINO; LOURENÇO; REALI, 2017).
Verificamos que houve tais aprendizagens na descrição que é feita pelos residentes
abaixo, quando se referem sobre a colaboração na formação docente:
“Nessa formação posso destacar a nossa orientadora e o nosso professor
preceptor, que estão sempre apostos e não se omitem a nos ajudar, pois sabemos
bem que a experiência nos faz ser seres mais maduros e aprendendo com eles
também, nos tornamos profissionais mais técnicos e éticos dentro do nosso
convívio social, e profissional” (Helton – relatório 1.2018).
“Estar acompanhando o professor Manoel é maravilhoso, pois, o mesmo se
tornou um exemplo de professor que desejo seguir [...] desenvolvemos uma
relação bastante proveitosa, pois como já havia dito, tenho o mesmo como uma
inspiração de profissional, que futuramente almejo me tornar” (Lúcia – relatório
1.2018).
"O primeiro contato com os funcionários da escola onde estou residindo, foi muito
boa, me senti acolhido por eles” (Fábio – relatório 1.2018).
"Desde o primeiro contato com os funcionários da escola-campo, foi muito
produtivo. Pois era bem perceptiva a felicidade da diretora e da coordenadora,
isso foi um incentivo a mais para o início do projeto na instituição" (Cláudia –
relatório 1.2018).

Nesses excertos os residentes dão destaque ao apoio desses profissionais em sua
formação, em que a prática dos mesmos enriquece e colabora na sua formação, que aliados
à vivência no cotidiano escolar, e convivência com outros sujeitos escolares, são muito
relevantes para a iniciação profissional. O destaque que é dado à recepção dos funcionários

das escolas, quando eles utilizam as palavras como “acolhido” e “incentivo”, demonstra que
foram fatores muito importantes para que os residentes se sentissem à vontade e acolhidos
pela escola, sentindo-se bem recebidos e estimulados pelos outros profissionais da escola
para sua imersão no contexto escolar.
Não só o apoio, mas também outros aspectos profissionais como uma postura ética e
profissional, são exaltados pelos residentes e tomados como exemplo do que querem se
tornar, mostrando o quão é essencial a supervisão de um educador mais experiente para eles.
Jesus (2018) destaca que, essas vivências são muito importantes nesse processo, sendo que
os preceptores são de suma importância na realização do compartilhamento de
conhecimentos adquiridos, também podendo dividir essas experiências da prática, sendo
positivas e negativas na contribuição do desenvolvimento profissional, e pessoal desses
membros do programa.
Sendo a formação inicial uma etapa muito importante no processo de formação
docente, Costa e Oliveira (2007) salientam que, a imersão no cotidiano escolar desperta a
compreensão do “aprender a ser professor”. Esse processo de “aprendizagem docente”, além
da formação inicial também continua no decorrer da carreira docente, na busca de
experiências que possam nortear o papel do ser professor. O período de iniciação à docência
é colocado em evidência por Costa e Fontoura:
Entendemos que o período inicial da docência não apenas significa um momento
de aprendizagem do ofício de ensinar, em função do contato com alunos. Significa,
também, um importante momento de socialização profissional, da inserção na
cultura escolar, da interiorização das normas, valores institucionais, preceitos,
comportamentos, procedimentos. Algo que se efetiva no local de trabalho do
professor e, por acontecer na escola, propicia o desenvolvimento de competências
profissionais (COSTA; FONTOURA, 2015, p. 163-164).

Nos relatos é evidenciada a importância do trabalho do mentor ou do supervisor,
como alguém implicado na condução do processo, na facilitação da negociação e da
construção de sentidos. As trocas entre profissionais experientes e licenciandos como campo
de aprendizagens a partir do compartilhamento de experiências, e do engajamento no
processo de reflexão sobre ação e de trocas no coletivo, contribui para alinhar o
desenvolvimento docente ao que é almejado pela comunidade profissional (MARCOLINO;
LOURENÇO; REALI, 2017).
Nesse contexto, são imprescindíveis as parcerias estabelecidas entre as escolas de
educação básica e a universidade, possibilitando o desenvolvimento profissional da docência
a partir da vivência que articulem teoria e prática junto com profissionais mais experientes
de forma colaborativa (SIMIÃO, 2012). Nesse processo de formação de professores, Nóvoa

(2011) destaca que algumas medidas se fazem necessárias e são de grande importância, tanto
no desenvolvimento profissional quanto na própria aprendizagem de vida, e entre elas,
destacam-se a inserção dos jovens professores nas escolas e a chamada cultura colaborativa.
Portanto, consideramos que essas práticas vividas pelos residentes com os
profissionais mais experientes são um preparativo para sua futura atuação profissional, pois
são as experiências com o cotidiano escolar, as trocas de experiências e os trabalhos
desenvolvidos nesse convívio do dia-a-dia durante o período do PRP, que trazem um
amadurecimento significativo para os residentes e impactando em suas escolhas
profissionais.

3.2

A experiência do trabalho colaborativo para o enriquecimento da prática
Nessa categoria, buscamos como foco de análise identificar e demonstrar a

importância do trabalho coletivo para o processo de formação docente e o enriquecimento
das práticas dos residentes, através do apoio entre as duplas, e o relacionamento dos sujeitos
envolvidos no programa. Nos excertos abaixo esses aspectos são relatados:
“Com os colegas de profissão, também posso dizer, com toda propriedade, que a
convivência, a aproximação, a ajuda mútua, o espírito de companheirismo
enriqueceu de forma expansiva, uma vez que ao conhecer cada vez mais o próximo
nos tornamos parte de sua vida também e assim compartilhamos nossos anseios,
angustias, alegrias, decepções, entre outros sentimentos e conquistas que
obtivermos ao longo das nossas vivencias e convivências” (Helton – relatório
2.2019).
“A relação com os outros residentes, e a nova preceptora é de boa comunicação,
onde há sempre um feedback constante entre todos, o que facilita a troca de
experiências entre os mesmos” (Eduardo – relatório 3.2019).
“Nosso preceptor é muito participativo para o andamento do projeto, a qual deixa
uma autonomia para a realização de atividades, em que nos pede opinião, para
quais atividades promover e deixar as aulas mais dinâmicas para a turma em que
eu e minha colega estamos acompanhando, onde é um espaço de conhecimento
para ambos” (Léo – relatório 1.2018).
“Minha nova preceptora, me dá abertura necessária para desenvolver atividades
planejadas por mim e minhas parceiras de estágio, nos deixando a vontade para
tomar decisões importantes sobre o conteúdo que será ministrado aos alunos”
(Rafaela – relatório 3.2019).

Nesses excertos é possível perceber que os residentes destacam que há uma boa
relação com os outros integrantes envolvidos no programa, falando de companheirismo,
parcerias, com ajuda mútua e boa comunicação entre eles, o que favorece o trabalho coletivo,
tendo objetivos comuns, como por exemplo, o êxito do planejamento e a realização das
atividades que seriam desenvolvidas nas turmas pelos residentes junto com os preceptores.

Essas práticas no trabalho coletivo contribuíram de uma forma significativa para a
formação dos residentes, onde os preceptores com sua carga de experiências e os residentes
com novas ideias de atividades, somavam saberes no exercício em sala de aula. Seguindo
esse pensamento, Damiani (2008) salienta que esse trabalho colaborativo desenvolvido entre
os professores enriquece a prática dos mesmos, na maneira de pensarem, agirem e até
resolverem certos problemas, com intuito de alcançarem o sucesso.
Nos excertos destacados acima, além de mencionarem o bom relacionamento entre a
equipe, também é possível perceber uma relação de confiança, o que dava mais “autonomia”
e “liberdade” aos residentes, que elaboravam e executavam atividades com mais segurança.
Com relação ao trabalho entre os companheiros de residentes que faziam duplas ou
trio é importante também destacar a docência compartilhada. Através dos relatos dos
residentes podemos notar a importância de se ter outra pessoa em sala de aula para se dividir
as tarefas da turma, onde outras ideias possam surgir para se alcançar um determinado
objetivo em comum, como destacam os residentes:
“Minha dupla tem me ajudado bastante, sempre um motivando o outro para
buscarmos o algo a mais para os nossos alunos” (Fábio – relatório 4.2019).
“Me dou bem com a dupla que fui colocada e espero continuar nesse mesmo ritmo,
de uma ajudando a outra como acontece atualmente” (Rafaela – relatório
3.2019).

De acordo com Jesus (2018), pensar e planejar em coletividade torna o trabalho mais
leve e enriquecido pelas diferentes opiniões de ideias, quando realizado em parceria.
Montemezzo (2014) concorda ao afirmar que isso acontece devido as pessoas, no caso dupla
ou trio terem uma afinidade, pois no caso do compartilhamento da docência essa prática seja
realizada “com seriedade e de fato compartilhando todos os momentos e não somente o
espaço da sala de aula” (MONTEMEZZO, 2014, p. 14).
Esses relatos evidenciam a necessidade de que haja um trabalho em equipe, e o
quanto é importante que ele seja harmonioso para que as atividades sejam desempenhadas
com mais êxito. Alonso (2002, p. 4) destaca que “o trabalho coletivo tem como base a
suposição de que as melhores ideias e soluções para os problemas emergem das diferentes
percepções e contribuições pessoais e do tipo de análise (conjunta) que é propiciada nessas
situações”.
Dessa forma, através das narrativas dos residentes podemos reconhecer a importância
do trabalho coletivo desenvolvido na residência pedagógica, através das trocas de
experiências que proporcionou a todos os sujeitos participantes dessa pesquisa, novos

aprendizados como também um amadurecimento profissional.

4 Considerações Finais
Neste trabalho de pesquisa tivemos como intuito verificar de que forma o Programa
Residência Pedagógica Núcleo Biologia – UFPA/Bragança contribuiu no processo de
formação docente dos sujeitos participantes, através do trabalho coletivo desenvolvido nessa
experiência. Com base nas análises dessas práticas desenvolvidas, constatou- se
efetivamente que o trabalho conseguiu demonstrar o quão importante é para esses residentes,
na sua formação docente inicial esse tipo de parceria entre essas instituições e o trabalho
colaborativo como grupo.
Através desses resultados, podemos observar que essas ações desenvolvidas pelos
residentes no PRP contribuíram na valorização do exercício profissional, e na imersão direta
do residente com a realidade da escola, unificando teoria à prática, além de promover essa
interação da universidade e das escolas de educação básica.
Mesmo que ao longo do programa tenha ocorrido dificuldades e pontos negativos, os
pontos positivos que são destacados pelos residentes nos relatórios, deixam evidente o bom
trabalho dos profissionais envolvidos, tendo os professores-preceptores como referência
nesse processo e como a escola é um campo fundamental de aprendizagens para os futuros
docentes. Assim, o trabalho colaborativo no âmbito do PRP foi sem dúvida bem significativo
para todos os sujeitos envolvidos, que possibilitou para os residentes uma postura de
professores e ao mesmo tempo de aprendizes.
Então, conclui-se que foi possível reconhecer as contribuições do PRP através dessa
formação compartilhada na interação das instituições na formação docente desses estudantes
de Ciências Naturais e de Biologia, a fim de preparar esses futuros profissionais para o
trabalho docente, pelo que reforçamos a grande potência formativa que os programas de
ensino como o PRP, possui na formação de professores em construir caminhos que
possibilitem fortalecer a relação universidade-escola e as licenciaturas.
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A Importância da Utilização dos Contos de Fadas na Alfabetização em
Período de Pandemia
A utilização dos contos de fadas na alfabetização em período de pandemia apresenta-se
como um recurso facilitador do processo de aprendizagem, possibilitando a assimilação
do conteúdo de forma prazerosa e divertida, contribuindo com o desenvolvimento sócio
educacional e com a formação do caráter das crianças. O presente trabalho tem por
objetivo discorrer sobre a “Importância da utilização dos Contos de Fadas na
alfabetização em período de pandemia”, suas contribuições no processo de ensino
aprendizagem.
Palavras-chave: Alfabetização. Contos de Fadas. Pandemia.
Para realização do presente trabalho, empregou-se o método qualitativo por meio de
pesquisa explanatória baseada em revisões bibliográficas e estudo de campo, o que nos
permitirá discorrer sobre a importância da utilização dos Contos de Fadas na alfabetização
em período de pandemia. Os Contos de Fadas surgiram na Idade Média com o objetivo
de levar diversão aos adultos através das histórias que muitas vezes eram contadas em
grandes rodas sem que se notassem a presença das crianças. O “Era uma vez”... foi
recontado de geração em geração, e com a valorização do público infantil, passou por
várias adaptações até chegar na linguagem refinada que se observa atualmente e que
exerce um grande fascínio sobre as crianças, influenciando na formação emocional,
cognitiva e na personalidade por meio da somatória de todo esse processo, fazendo
analogia entre o real e o imaginário. A alfabetização é um processo muito importante na
vida das crianças, e a utilização dos Contos de Fadas na alfabetização proporcionam a
abordagem de diversos temas por meio da riqueza de detalhes que esse gênero literário
oferece. Mediante ao cenário pandêmico que estamos vivenciando, nota-se que a
utilização dos Contos de Fadas tem contribuído de modo relevante no processo de
alfabetização das crianças do 2º ano do ensino fundamental do Centro Municipal de
Ensino e Treinamento João Marcelino em Ipameri-Go, com o projeto “Alfabetização
através dos Contos de Fadas”, que tem por objetivo facilitar a aprendizagem das crianças,
por meio das atividades desenvolvidas, abordando os personagens e suas características,

promovendo o desenvolvimento artístico. Observa-se com o desenvolvimento desse
projeto, que a utilização dos Contos de Fadas no período de pandemia, tem alcançado
resultados inimagináveis, pois abrange o universo infantil por meio da ludicidade, da
imaginação, do encantamento, auxiliando na resolução de questões emocionais,
educacionais, contribuindo com a formação da personalidade, com o desenvolvimento da
leitura e da escrita, da criatividade, ampliação o vocabulário, da compreensão dos
conteúdos.
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Resumo:
Em meio à pandemia causada pelo Corona vírus, no início do ano de 2020, os professores
tiveram que reinventar ou reformular novas metodologias pedagógicas para alcançar seus
objetivos no ensino aprendizagem, afim de cumprir com a matriz curricular estabelecida pela
instituição de ensino. Dentre os fatores que a comunidade educacional enfrenta, destacamse as condições socioeconômicas, em que muitos estudantes não têm acesso a um dispositivo
ou mesmo a internet para participar de aulas online, isolamento social estabelecido pela
secretaria de saúde, falta de um planejamento por se tratar de uma situação nova e inesperada
e meios eficazes para ministrar suas aulas, usando plataformas virtuais onde estudantes e
professores possam interagir de forma fluente. Buscando sanar parte dos problemas quanto
ao ensino/aprendizagem dos alunos e desmistificar a complexidade de alguns conteúdos da
matéria de Química, é importante que os professores tenham uma visão ampla quanto ao uso
de novas metodologias de ensino, que permita fundir disciplinas com métodos teóricos e
práticos, afim de facilitar a dinâmica do processo de interpretação do estudante. O vínculo
entre as disciplinas de Química e Arte, se torna uma solução eficaz para elucidar conceitos
de ciências de uma forma mais intuitiva e dinâmica, substituindo literaturas um tanto
exaustivas e complexas. Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico, buscando
levantar informações de relevância relacionadas diretamente a temática do projeto em
questão. O projeto foi executado em duas escolas estaduais, localizadas nos municípios de
Rio Verde-GO e Santa Helena de Goiás-GO. Cada escola participou do projeto com 3
turmas, sendo estas, 1º, 2º e 3º série do ensino médio, envolvendo cerca de 160 alunos. Foi
apresentado aos professores um plano de estudo que mesclava as matérias de Artes e
Química de forma dinâmica, através de um método de ensino fluido, com jogos e bate-papo

interativo entre professores e alunos. As aulas experimentais propostas pelo presente projeto
foram ministradas no período sugerido pela equipe gestora de cada escola, sendo este, após
as aulas normais, denominado plantão de dúvidas. Os resultados desse projeto foram muito
satisfatórios, não só pelo fato da aprendizagem de conceitos químicos, como também
ensinou os estudantes a trabalharem em uma plataforma virtual e também aprenderam a ter
interação uns com os outros, mesmo estando em isolamento social. Para finalizar os
trabalhos foi criado um mural virtual, onde todos os alunos puderam expor seus trabalhos
artísticos no intuito de compartilhar todas as informações, não somente entre eles, mas para
todos que tiverem interesse. Professores de outras disciplinas puderam contribuir com a
execução dos trabalhos e assim usar vários temas para ajudar nas aulas por eles ministradas.
Esse projeto, no entanto, pode ser usado não só em tempo de pandemia e de forma virtual,
como também pode ser implementado como uma atividade extracurricular envolvendo
outros tipos de atividades artísticas, como por exemplo o teatro.

Palavras-chave: Arte e química. Ensino na pandemia. Interdisciplinaridade.

A LEITURA E INTERPRETAÇÃO CIENTÍFICA NO CURSO DE
LICENCIATURA EM QUÍMICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO
PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
NOGUEIRA, Josilãna Silva1; SILVA, Karina Tatilla Gomes2; FERREIRA, Joaquim
Rodrigues Faria Lima3; SILVA, Kassia Lesli Barbosa da4; SANTOS, Wádila Michele
Gomes da5; FERREIRA, Lancaster Rodrigues de Oliveira6;

Federal do Tocantins – Campus de Araguaína
de Ensino Médio Benjamim José de Almeida
1josilana.nogueira@uft.edu.br

1, 2, 3, 4, 5Universidade
6Centro

Resumo:
Este trabalho tem como objetivo descrever de maneira reflexiva o desenvolvimento e a
atividade prática do minicurso “Interpretação e escrita acadêmica e científica”, ministrado
na I Jornada Integradora Residência Pedagógica/PIBID do curso de Licenciatura em
Química da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Como resultado, foi possível
observar que os alunos residentes possuem algumas dificuldades na compreensão das
informações constantes em artigos científicos ou trabalhos apresentados em eventos
científicos de socialização dos resultados de pesquisas e práticas pedagógicas. Desse modo,
a atividade realizada possibilitou instrumentalização dos licenciandos para a leitura crítica
da redação científica, assim como para a organização e socialização dos resultados de sua
própria prática.
Palavras-chave: Residência Pedagógica. Formação de professores. Licenciatura em
Química

1 Introdução
Para Maldaner (1999), considerando a sociedade de rápidas mudanças em que
vivemos, é necessário a formação de professores que saibam lidar com essas transformações
e inovações, formados em um contexto que considere a universidade, as escolas e o convívio
social. No âmbito dessa formação docente, Tardif (2000), Pimenta e Lima (2006) e Silva e

Schnetzler (2008) chamam atenção para a concepção, muitas vezes presentes nos ambientes
de formação, do professor como técnico, e a prática de formação como “artesanal”.
Partindo da situação mapeada, busca-se a superação da fragmentação entre teoria e
prática e novas perspectivas de uma concepção das licenciaturas passam a ser consideradas.
Uma nova proposição fundamentalmente cunhadas em pressupostos de uma outra
racionalidade - a da prática – configura outras concepções para a graduação, atentando-se
para a formação do professor reflexivo (NÓVOA, 1992). Discute-se, então, uma articulação
entre pesquisa e formação que enfatizem a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a
reflexão sobre a reflexão na ação enquanto constituinte do professor, em uma perspectiva
crítico-reflexiva que forneça os meios de um pensamento autônomo e que facilite as
dinâmicas de formação auto participada (SCHÖN, 1992).
Nesse contexto, destaca-se o Programa Residência Pedagógica (RP). Integrando a
Política Nacional de Formação de Professores, o RP é voltado para alunos a partir da segunda
metade dos cursos de licenciatura, e tem como principal objetivo a formação prática dos
licenciandos, em articulação com as escolas de Educação Básica.
No curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Norte do
Tocantins (UFNT), para desenvolvimento do módulo I do programa foram realizadas
algumas atividades com foco na aproximação e ambientação dos residentes à escola. Entre
elas, destaca-se a I Jornada Integradora Residência Pedagógica/PIBID do curso de
Licenciatura em Química da UFNT. Esta, foi desenvolvida em parceria com o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à docência (PIBID), visando oferecer contribuições à
formação teórico e prática relativas à formação docente e ao Ensino de Química para a
cidadania.
Para alcance de suas proposições, a I Jornada está sendo desenvolvida através da
realização de minicursos (com programação de abril a junho de 2021) com temáticas
relacionadas à prática pedagógica dos professores. O minicurso I teve como tema a
Interpretação e escrita acadêmica científica, e foi ministrado pela professora orientadora do
RP, intercalando discussão teórica e atividade prática. Teve como objetivo instrumentalizar
para a escrita acadêmica e a análise de texto científico, para a reflexão das práticas
pedagógicas e para a socialização dos resultados encontrados, uma vez que a pesquisa e
análise da própria prática é condição importante da docência e das melhorias do Ensino de
Ciências.
É nesse âmbito que este trabalho está inserido, objetivando descrever de maneira

reflexiva a experiência com o minicurso I e com a atividade de prática proposta aos alunos
residentes.

2 Metodologia
O minicurso I foi realizado nos dias 08 e 15 de abril, tendo sido pensado a partir das
dificuldades percebidas pelas professoras orientadoras dos programas e pelos professores
bolsistas. É notório na relação diária com os licenciandos, a percepção de dificuldades tais
como: dificuldade de interpretação de texto, dificuldades de interpretação de artigos
científicos e escrita acadêmica, dificuldades com questões ortográficas dos textos, e
dificuldades com a argumentação e exposição de ideias.
Em virtude do atual cenário de pandemia, o desenvolvimento das atividades de forma
presencial está impossibilitado. Desse modo, o minicurso foi desenvolvido por meio de
videoconferências utilizando o Google Meet como plataforma. A discussão foi organizada a
partir dos seguintes tópicos: i) a compreensão e interpretação leitora; ii) a produção textual;
iii) o texto dissertativo argumentativo; iv) o resumo; v) o artigo científico.
Ao final, a atividade abaixo foi sugerida (quadro 1), de maneira que os alunos
residentes exercitassem o contato com a escrita científica, e discutissem os resultados no
encontro seguinte.
Quadro 1 — Atividade prática do minicurso I

Prezados(as) alunos(as), espero que estejam bem!
Como prática do minicurso “Interpretação e escrita acadêmica e
científica”, realizem a atividade abaixo.
Nos dias 8 a 9 de março de 2021 realizou-se o 20º Encontro Nacional de Ensino
de Química (ENEQ). A sua atividade de prática está relacionada a esse evento.
➔ Em trio, façam a análise dos resumos expandidos da sessão coordenada
de apresentação sob sua responsabilidade, identificando os seguintes
pontos:
Área do trabalho; Título; Autores; Objetivo; Metodologia utilizada,
principais conclusões.
➔ Após sua análise, responda: quais subtemas foram mais investigados nos
trabalhos analisados?
Fonte: Josilãna Silva Nogueira (autora).

Em virtude do pouco tempo de análise, e considerando que o objetivo da atividade
proposta ao final do minicurso era o exercício prático, para atendimento à atividade proposta

pelo minicurso os 08 residentes foram divididos em 03 grupos, ficando cada um deles
responsável pela análise de uma sessão (aproximadamente 07 trabalhos).

3 Resultados e Discussão
Durante a semana de desenvolvimento da atividade, foi percebido pela professora
ministrante, e orientadora do RP, dificuldades iniciais dos residentes na organização e
planejamento da análise (extração e organização dos dados). Nesse ínterim, foram orientados
quanto a identificação das partes dos textos analisados, e organização deles em tabelas, de
modo a melhorar a visualização e as interpretações.
Os resultados da atividade foram apresentados no segundo encontro do minicurso, e
comentados quanto às aprendizagens e dificuldades.
O grupo A foi composto por 02 alunos, e analisou os trabalhos da área de ensino e
aprendizagem (sessão 1), tendo obtido sucesso na identificação de todos os pontos
solicitados, demonstrando, assim, aprendizagem no entendimento das partes de um trabalho
científico. Ainda, sobre a identificação dos principais subtemas, concluíram a análise abaixo,
condizente com os trabalhos científicos investigados:
As concepções alternativas foram subtemas de 02 dos trabalhos analisados, assim
como as questões sociocientíficas e os aspectos relativos a história da química, que
também se fizeram presentes em 02 dos trabalhos (GRUPO A).

O grupo B foi composto por 03 residentes, e analisou trabalhos da área de ensino e
aprendizagem (sessão 2). Esse grupo obteve correta identificação das partes do resumo. No
entanto, ao identificarem os subtemas investigados, os apresentou na forma de objetivos,
como pode ser percebido em:

Subtema 1: Questionar como os níveis de compreensão dos conhecimentos
químicos podem auxiliar a entender a quimica.
Subtema 3: Avaliar o clima do ambiente de aprendizagem (GRUPO B).

O grupo C analisou trabalhos da sessão 03, cuja área de investigação era a Ciência,
Tecnologia, Sociedade e Ambiente. No quesito “conclusões”, o grupo demonstrou confusão
entre a discussão dos resultados e as conclusões, o que pode ser observado, por exemplo, no
trecho apresentado pelo grupo como conclusão de um dos trabalhos:

Cinco questões foram dadas aos alunos para observar os diferentes pontos de vista

sendo a primeira questão sobre o que seria a química. A segunda questão os alunos
teriam que apresentar suas opiniões sobre a finalidade da química e qual é o papel
da mesma para sociedade. Na terceira questão teriam que mostrar sua visão a
cerca de duas perguntas: Como ele descreveria um químico e para citar um
químico (real ou fictício) que se enquadraria na visão do que seria um químico.
Quarta questão os alunos tiveram que apresentar características dos profissionais
da química. Na quinta e última questão proposta aos alunos foi pedido que os
alunos citassem o nome de algum químico e suas contribuições para o avanço
científico (SANTOS et al, 2020).

Desse modo, foi possível perceber dificuldades e confusões dos licenciandos na
identificação da estrutura de um trabalho científico, o que demonstra dificuldades de
compreensão do processo de reflexão e interpretação das práticas pedagógicas. Sendo assim,
as dificuldades, bem como os trabalhos científicos analisados foram discutidas no grupo, na
perspectiva de destaque e importância das pesquisas e reflexões oriundas das práticas
docentes. A preocupação da professora ministrante esteve alicerçada na importância e
necessidade das problematizações das vivências docentes à luz dos avanços teóricos
(MALDANER, 1999), de modo a contribuir para as transformações educacionais tão
almejadas.
A atividade desenvolvida possibilitou o despertar dos alunos para a importância da
formação docente alicerçada no desenvolvimento profissional, de modo que se coloquem no
lugar não apenas de executor, mas investigador da sala de aula e das relações de ensino e
aprendizagem. Ainda, a análise dos trabalhos permitiu a percepção das incertezas e conflitos
que permeiam as complexas relações de ensino e aprendizagem (NÓVOA, 1992), além de
ter propiciado o desenvolvimento dos saberes integradores (CASTRO; CARVALHO, 2018)
que compõem a prática e a formação docente.

4 Considerações Finais
Pela análise da experiência relatada, foi possível perceber que os residentes possuem
dificuldades na análise de trabalhos socializados, bem como de artigos científicos, o que, por
sua vez, dificulta a escrita, já que a construção das partes não é ainda clara e bem
compreendida. Ainda, a análise dos trabalhos científicos permitiu o contato dos residentes
com a complexa realidade das atividades de Ensino de Química. Dessa forma, o minicurso
e a atividade desenvolvida não só contribuíram para a aquisição de conhecimentos, mas
também para um novo olhar do licenciando para a escrita científica e para a prática docente.
Ainda, O RP tem se mostrado de grande importância para a formação dos

licenciandos, possibilitando aproximações com a prática das escolas de Educação Básica, e
com aprendizagens e aperfeiçoamentos dos saberes docentes. Destaca-se como espaço de
formação no qual são permitidas mudanças sobre as pressuposições teóricas e pessoais no
professor, assim como a socialização das experiências, trazendo informações valiosas
através das trocas em uma rede de apoio que se constitui entre a universidade, a escola e o
estagiário, e contribuindo para a profissionalidade e para a autonomia docente.
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Resumo:
Apresenta-se neste relato as experiências e as atividades desenvolvidas por um licenciando
do Curso de Ciências Exatas, da Universidade Federal do Pampa, Campus Caçapava do Sul,
durante o estágio de regência em Matemática, em uma turma do 8º Ano do Ensino
Fundamental em uma escola pública e urbana. Devido ao distanciamento social imposto pela
pandemia por Covid 19, o estágio foi realizado de forma remota, tendo o licenciando
enfrentado várias dificuldades de acesso, interação e socialização para cumpri-lo. Os
questionamentos e as dificuldades enfrentadas o mobilizaram a promover aulas que
proporcionassem maior participação e envolvimento dos alunos, assim como, formas de
avaliar as produções deles de forma que essas avaliações também se tornassem momentos
de aprendizagem.
Palavras-chave: Estágio docente. Ensino Fundamental. Matemática. Ensino Remoto.
1 Introdução
Este artigo apresenta o relato das experiências no estágio de regência realizado de
forma remota por um professor em formação inicial do curso de Ciências Exatas Licenciatura da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, Campus Caçapava do
Sul, RS, em uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública urbana
do município de Caçapava do Sul, RS. O distanciamento social, imposto pelas autoridades
sanitárias devido à pandemia por Covid 19, fez com que as aulas acontecessem
remotamente por meio de encontros síncronos e atividades assíncronas.
O estágio supervisionado curricular obrigatório possibilita, aos professores em
formação, exercer a prática docente ao inseri-los no contexto escolar, dando-lhes a
autonomia de tomar decisões diante de desafios que surgem durante o trabalho. De acordo
1

com Debald (2003) apud Borges e Alencar (2014, p. 128): o desafio do docente no Ensino
Superior é fazer com que o acadêmico tenha autonomia e uma participação efetiva nas
atividades que lhe cabe executar.
Esse trabalho entre escola e universidade é um espaço privilegiado de troca de
olhares e ideias, trazendo a teoria para a prática e desafiando o professor em formação a
trazer metodologias pertinentes ao contexto educacional, instigando os alunos à busca pelo
conhecimento, tirando o professor da escola da inércia e chamando-o para um diálogo dos
saberes entre os profissionais que atuam nas duas instituições (GIGLIO, 2010). Para que
se tenha conhecimento do que é trabalho na escola é preciso olhar o contexto ao qual se
está inserido e trazer metodologias ativas como “formas de desenvolver o processo de
aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando às condições de solucionar,
com sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da prática social” (BERBEL,
2011, p. 29).
Adotar metodologias adequadas ao ensino remoto é um dos novos desafios para os
acadêmicos e professores, pois não se conhece “o real impacto desse ensino na vida de
alunos e professores que, por sua vez, precisarão se adequar a uma nova demanda, com a
responsabilidade social, não apenas de garantir o ensino, mas, sobretudo, o conhecimento
em si” (BEZERRA et al., 2020, p. 14).

2 Metodologia
A escola em que foi realizado o estágio possui aproximadamente 485 alunos e conta
com 45 professores, que atuam nos Anos Finais do Ensino Fundamental e na Educação para
Jovens e Adultos (EJA). Os alunos são atendidos em três turnos: manhã, tarde e noite. Sua
infraestrutura é considerada boa em um município de aproximadamente 35 mil habitantes,
uma vez que possui quadra de esportes, 11 salas de aula, sala de vídeo, salão para eventos,
biblioteca, laboratório de informática, sala de orientação educacional, laboratório de
ciências. As dependências da escola são acessíveis às pessoas com deficiência. A escola está
localizada na região central da cidade e em agosto de 2020 completou 55 anos.
As 24 horas de estágio a serem cumpridas pelo licenciando junto à turma de 8º Ano
foram distribuídas em 04 horas de observação da turma, 10 horas de encontros síncronos
com os alunos e 10 horas de acompanhamento das atividades postadas por eles no
Classroom. As atividades síncronas aconteceram duas vezes na semana (segunda-feira e
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terça-feira, das 09h às 10h), através da plataforma Google Meet. As atividades assíncronas
eram disponibilizadas duas vezes na semana (segunda-feira e sexta-feira, às 08h), via
Google Sala de Aula (Classroom) com tempo de entrega de três a quatro dias.
As discussões e orientações com a docente de estágio aconteceram semanalmente.
Nelas, a orientadora apresentava sugestões para a elaboração dos planos de aulas no sentido
de que o aluno da Educação Básica fosse o protagonista da aprendizagem e da solução das
situações problema elaboradas. Além disso, durante os encontros semanais de orientação,
foram discutidos artigos relacionados a experiências vividas por professores em formação
inicial, analisados os objetos de conhecimento da área da Matemática previstos na Base
Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018) dos Anos Finais do Ensino
Fundamental e realizada uma reunião com a professora de Matemática da Educação Básica,
que viria a ser a professora supervisora do estágio. Depois de analisar o que é previsto na
BNCC (BRASIL, 2018) para o 8º Ano, ficou decido que seria trabalhada a unidade temática
Probabilidade e Estatística. Após análise da unidade temática escolhida, a docente orientadora
solicitou um plano de ensino (geral) e cinco planos de aula específicos de cada semana,
observando quais objetos de conhecimento e habilidades seriam trabalhadas em cada uma. Os
cinco objetos de conhecimento da Unidade foram trabalhados um a cada semana.
Durante as aulas com a turma foram trabalhadas situações problemas pertinentes
com o contexto dos alunos, pois acredita-se que dessa forma se consegue estimular o
raciocínio e a compreensão do conteúdo. De acordo com Costa (2001, p. 263), a resolução
de problemas “é uma habilidade pela qual o indivíduo externaliza o processo construtivo
de aprender, de converter em ações, conceitos, proposições e exemplos adquiridos
(construídos) através da interação com professores, pares e materiais instrucionais.)”.
Descreve-se a seguir o que foi desenvolvido em cada uma das cinco semanas de regência
no 8º Ano do Ensino Fundamental.

3 Resultados e Discussão
1ª Semana: Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos constitutivos e
adequação para determinado conjunto de dados.
As duas aulas síncronas desta semana tiveram por objetivo fazer com que os alunos
conhecessem os diferentes tipos de gráficos e o significado das informações presentes neles
como: legenda, eixos, títulos, fonte etc. Também foi explicado como criar um gráfico a partir
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de uma tabela e quais gráficos são mais adequados de acordo com o conjunto de dados. Na
primeira aula, o estagiário se apresentou e solicitou a todos que, na medida do possível,
escrevessem no chat ou abrissem os microfones para falar quando questionados. Ressaltou
que a participação deles era muito importante para saber como eles estavam acompanhando
as aulas. Os estudantes pareceram compreender o que foi explicado, pois a maior parte deles
respondia as perguntas com segurança. Apenas quando tentou provocá-los a montar uma
tabela, eles permaneceram em silêncio, parecendo não compreender como realizar a tarefa.
2ª Semana: Pesquisas censitária ou amostral e planejamento e execução de pesquisa amostral.
Nesta semana, o estagiário procurou fazer com que os alunos conhecessem e
diferenciassem uma pesquisa amostral de uma censitária, assim como diferenciar a seleção
de amostras casual simples, sistemática e estratificada, identificar etapas de uma pesquisa,
variáveis e dados de uma amostragem. A primeira aula foi breve e alguns alunos chegaram
a abrir o microfone para dizer que o estagiário poderia continuar a aula caso quisesse. A
segunda aula foi mais extensa, ultrapassando o horário previsto para o término, pois alguns
alunos tinham dúvidas sobre uma das atividades assíncronas e foi preciso exemplificar como
era possível fazer a atividade.
3ª Semana: Medidas de tendência central e de dispersão.
Durante esta semana, o estagiário trabalhou as habilidades de calcular medidas de
tendencia central envolvendo situações do cotidiano e analisar a amplitude dos dados. Ele
aproveitou as aulas síncronas para revisar as atividades assíncronas solicitadas nas semanas
anteriores. A partir desta semana, o estagiário começou a fazer a gravação das aulas,
solicitando que a chamada fosse respondida e o aluno se identificasse pelo microfone quando
o nome fosse chamado. Também passou a utilizar um livro didático para abordar alguns
conceitos e planejar as atividades, o que o ajudou a encontrar um rumo de como trabalhar o
conteúdo em aula, apresentando-o de forma resumida e sucinta. Por ter começado a gravar
as aulas, os alunos, inicialmente, não participaram ativamente como de costume, mas,
incentivados pelos questionamentos do estagiário, eles se muniram de coragem para abrir o
microfone ou digitar no chat. Durante a segunda aula da semana, ao revisar medidas de
tendência central, o estagiário colocou os estudantes como participantes das pesquisas,
fazendo cálculos da média, moda, mediana e amplitude a partir de dados como a quantidade
de pessoas que moram nas suas residências, o número de animais de estimação, a altura dos
alunos etc. Essa participação contribuiu para que os estudantes compreendessem o
significado dessas medidas de tendência central e de dispersão.
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4ª Semana: Reunião da equipe diretiva; introdução à organização de dados de uma variável.
A semana iniciou com uma reunião, via Google Meet, da equipe diretiva da escola
com pais e responsáveis pelos alunos da turma para alertá-los da baixa adesão às aulas
síncronas e a não realização das atividades disponibilizadas no Classroom. Após
levantamento junto às famílias, a escola sabia que eles tinham acesso à internet. Os
professores fizeram ver aos responsáveis a importância da participação dos alunos nas aulas
síncronas, ligando a câmera, falando ao microfone e/ou digitando no chat. Apesar da reunião
ter sido proveitosa, alguns alunos, cujas mães asseguraram cobrar dos filhos a realização das
tarefas, continuaram não as enviando. Os alunos, após a reunião, se mostraram mais
participativos, tendo sido possível escutar a voz de alguns pela primeira vez. Tendo feito a
conferência da frequência às aulas e das atividades entregues, o estagiário observou que 5
dos 25 alunos nunca haviam comparecido às aulas síncronas ou enviado as atividades via
Classroom. Durante as aulas síncronas da semana, ele revisou cada atividade solicitada,
comunicando aos alunos que eles poderiam refazê-las e reenviá-las.
5ª Semana: Princípio multiplicativo da contagem e soma das probabilidades de todos os
elementos de um espaço amostral.
Durante essa última semana, além buscar fazer com que os alunos desenvolvessem
habilidades para resolver problemas de contagem relacionados ao Princípio Multiplicativo
da Contagem e a calcular a Soma das probabilidades de todos os elementos de um espaço
amostral, foi proposta uma atividade avaliativa contemplando todo conteúdo estudado
durante as cinco semanas. A atividade avaliativa foi realizada no Classroom, tendo sido
dados um prazo de 27 horas para realizá-la. Durante as duas aulas síncronas, o estagiário,
observando que sempre os mesmos alunos abriam o microfone, ele solicitou que algumas
respostas fossem apenas digitadas no chat, não podendo abrir o microfone, pois os que
respondiam sempre não davam chance aos outros de responder. A partir disso, mais alunos
começaram a interagir pelo chat. Foi possível avaliar que todos que se pronunciaram
entenderam bem o assunto, pois respondiam, na maioria das vezes, corretamente. Na última
aula do estagiário, vários alunos abriram suas câmeras e microfones e participaram
ativamente da aula, possibilitando constatar que a maioria conseguiu desenvolver as
habilidades trabalhadas, pois, quando desafiados, respondiam com precisão sobre a solução
do problema em questão. Nos comentários sobre a atividade avaliativa, o estagiário revelou
que a maioria dos alunos responderam as questões da forma esperada. Observou que aqueles
que não se saíram tão bem, eram os mesmos que não tinham entregue algumas atividades
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assíncronas. Como despedida, no final da aula, os alunos entregaram ao estagiário uma carta
digital com algumas dedicatórias como forma de agradecimento pelo tempo que estiveram
juntos. O estagiário se sentiu gratificado e entusiasmado para pesquisar e buscar
metodologias que possibilitem aos alunos se sentirem protagonistas do seu aprendizado.

4 Considerações Finais
O estágio de Regência proporciona ao professor em formação inicial vivenciar a
experiência de estar à frente de uma turma de alunos, tendo autonomia para planejar as aulas
e executá-las de forma autônoma e individual, sob a orientação de um orientador e o
acompanhamento da professora regente da turma. Os questionamentos e as dificuldades
enfrentadas por ele durante essa experiência o mobilizaram a buscar modos de promover
aulas que proporcionassem a aprendizagem do conteúdo, assim como, formas de avaliar as
produções dos alunos de forma a conseguir que essas avaliações também se tornassem
momentos de aprendizagem.
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Resumo:
A realidade mundial da pandemia da Covid-19, nos impôs repensar a educação de forma
imediata e a educação infantil tem um desafio por depender efetivamente da participação
das famílias. Este texto resulta de experiência, cujo objetivo foi identificar os desafios
enfrentados pela direção de uma escola de Educação Infantil de Rio Verde – Goiás, bem
como as ações de enfrentamento desses desafios. Para a coleta de dados, a diretora
utilizou-se da observação participante e registro de dados em diário de campo, entre março
e dezembro de 2020, destacando os principais desafios vivenciados no processo que
envolveu a implementação e o desenvolvimento das práticas de ensino remoto, tendo em
vista a manutenção da qualidade da educação prestada pela escola. Os resultados sinalizam
que a direção escolar de instituições de educação infantil deve pautar seu trabalho no
diálogo com a comunidade educativa e no papel social e humano da escola na vida dos
alunos.
Palavras-chave: Educação infantil; Ensino remoto; Direção escolar
1 Introdução
Ao discutirmos os aspectos que envolvem o papel do diretor escolar é recorrente
tratarmos da participação e do trabalho coletivo, considerando a gestão democrática
requerida nos documentos oficiais que regem a educação no país, tal como a Lei nº
9.304/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que orienta para que
haja cooperação, integração e participação das pessoas envolvidas com a escolarização.
Nesse sentido, o papel do diretor escolar é fundamental tanto no planejamento como na
articulação de projetos e ações que integrem toda a comunidade escolar de forma ativa e
participativa. Segundo Paniago (2017, p. 94) o planejamento traduz-se como uma análise

de condições em uma determinada situação, ou seja, a tomada de decisão sobre qual o
melhor caminho a percorrer. Assim, a direção escolar em tempos de trabalho/ensino
remoto precisa planejar ações articuladas que aproximem as famílias da escola e que
motivem toda equipe escolar à prática do ensino remoto de qualidade. Nesse contexto,
instigar o envolvimento familiar, diante da mudança estrutural e comportamental
decorrente da situação pandêmica, é o que a escola investigada busca. Como afirma Piaget:
Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois a
muita coisa que a uma informação mútua: este intercâmbio acaba resultando em
ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos. Ao
aproximar a escola da vida ou das preocupações profissionais dos pais, e ao
proporcionar reciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas da escola chegase até mesmo a uma divisão de responsabilidades. (PIAGET, 2007, p. 50)

Tanto nossa experiência escolar como o estudo de autores que tratam sobre o tema,
tem demonstrado que a participação da família é crucial para o bom desenvolvimento
psíquico e social das crianças e de acordo com A LDB, a educação abrange os processos
formativos que se desenvolvem na vida familiar e social da criança (BRASIL, 1996).
Embora a legislação seja clara no que tange à inserção familiar no contexto escolar,
suscitam-nos alguns questionamentos: como aproximar os pais da vida escolar dos filhos
em meio às obrigações familiares e/ou trabalhistas? A disponibilização de aulas/atividades
por meio das redes sociais contribui de que forma para o desenvolvimento das crianças?
Como integrar escola e família nas atividades remotas? Esses questionamentos foram
investigados durante a pesquisa e passaremos a relatá-los.

2 Metodologia
Para o desenvolvimento da experiência, utilizamos dos pressupostos teóricos da
pesquisa qualitativa, tendo como principal instrumento de coleta de informações, a
observação participante e o registro em diário de campo.
O período de observação teve início março de 2020, quando a Prefeitura de Rio
Verde estabeleceu a suspensão das aulas presenciais entre as medidas de prevenção da
Covid-19, por meio dos Decretos nº. 743, de 16 de março de 2020; nº 765 de 31 de março
de 2020; nº 862 de 20 de abril de 2020; nº 1153 de 6 de junho de 2020; nº 2051 de 29 de
setembro de 2020; nº 2352 de 27 de novembro de 2020, todos amparados nas Portarias
MEC nº 343, de 17 de março de 2020; nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de

maio de 2020 e institui o ensino remoto, amparado na Portaria MEC nº 544 de junho de
2020.
As informações e reflexões registradas em diário de campo, deram base para que
esse trabalho fosse produzido.

3 Resultados e Discussão
Piaget (2007), acertadamente, demonstra a importância da aproximação entre
família e escola, reciprocamente, e podemos perceber, diante dos depoimentos dos pais da
Escola pesquisada, que a preocupação com o trabalho e com o sustento da família durante
a pandemia é um fator que interfere na disponibilidade para ajudar ou orientar os filhos na
realização das atividades que a escola propõe.
Em conversas com alguns pais, identificamos que as famílias estavam com
dificuldade para conciliar as obrigações entre o trabalho e a atenção aos filhos no que diz
respeito à realização das atividades escolares propostas. As crianças de quatro e cinco
anos, matriculadas escola em questão, em sua maioria, não possuem um aparelho
conectados à internet, de uso individual, bem como ainda não desenvolveram habilidades
necessárias para realizarem as atividades sozinhas.
Outro desafio constatado, foi a falta de condições financeiras para acesso à internet
pela maioria das famílias. A Escola é localizada em uma região periférica da cidade e os
pais relataram que por terem mais de uma criança na casa e todos dependerem, muita das
vezes, do mesmo aparelho, fica inviável o acompanhamento diário das atividades pois em
alguns casos esse aparelho não tem capacidade de armazenamento ou ainda a família não
possuem domínio para uso da tecnologia.
Também como empecilho para a participação das famílias nas aulas remotas,
destacamos no contexto estudado, a falta de preparo dos pais em relação às didáticas e às
metodologias de ensino. Apesar de demonstrarem interesse em ajudar, a grande maioria
não tem formação e argumenta não ter paciência para ensinar o filho. É certo que a
formação acadêmica e pedagógica dos professores contribui para a melhoria da qualidade
do processo educativo e, consequentemente, da aprendizagem das crianças e essa formação
é imprescindível para o bom desempenho tanto de quem ensina como de quem aprende.
Contudo, o momento exige reforçar as parcerias entre escola e família, um esforço mútuo
em prol do desenvolvimento das crianças, visto que:

Tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar as crianças para
o mundo; no entanto, a família tem suas particularidades que a diferencia da
escola, e suas necessidades que a aproximam dessa mesma instituição. A escola
tem sua metodologia e filosofia para educar uma criança, no entanto ela necessita
da família para concretizar o seu projeto educativo (PAROLIN, 2003, p. 99).

Esse desejo mútuo é fator preponderante para que o ensino remoto tenha o efeito
esperado. Para amenizar os problemas surgidos, algumas medidas de aproximação entre a
escola e as famílias foram adotadas, a disponibilização dos números dos telefones pessoais
da diretora; visitas da diretora nos domicílios, respeitando o distanciamento social e o uso
de máscara, visando conhecer a realidade das famílias e planejar as ações de atendimento
às especificidades identificadas; distribuição de atividades impressas para as crianças que
não possuíam acesso remoto para que as mesmas não perdessem o vínculo com a escola e
pudessem continuar o seu processo educativo.
Destacamos a fala de uma mãe em uma das ligações recebidas como representativa
da situação de frustração vivenciada por grande parte das famílias que constituem a
comunidade escolar estudada “ Não consigo acompanhar tudo. É trabalho, casa, menino.
Saio de casa às 11 da manhã e quando volto, meus filhos já estão dormindo. Não posso
deixar o celular em casa. Às vezes ponho o Davi1 fazer a tarefa, mas não é todos os dias,
porque além do meu tempo, o pacote de internet é pouco’. (Mãe 1). Outra mãe desabafa “
Achei que meu filho fosse mais ativo. Mas ele não é. Uma vagareza, não desenvolve. Sei
que as tarefas que vocês passam não são difíceis, mas estou no desespero, ele não consegue
entender o que eu explico. Me deixa nervosa e eu fico querendo entender porque ele é
assim” (Mãe 2).
Os recortes destacados retratam o grande desafio das aulas remotas para a educação
infantil, especialmente, para as famílias envolvidas. Todas as iniciativas de aproximação
entre a escola e as famílias, nos ajudaram a conhecer e a planejar ações efetivas de apoio às
famílias, professores e estudantes, assim, uma das ações planejadas culminou num acordo
envolvendo toda a equipe pedagógica, professores e famílias de que todas as atividades
encaminhadas pelos professores fossem propostas de maneira que a criança conseguisse
compreender e realizar os comandos da forma mais autônoma possível. Sobre as ações
realizadas em parceria com a equipe pedagógica, passaremos a discorrer a seguir.
Foi proposto aos professores que planejassem as aulas, atendendo às especificações
1

Utilizamos nomes fictícios para atender as especificações do Conselho de Ética em Pesquisa no que diz
respeito às confidencialidades.

do Documento curricular para Goiás (DC-GO), ampliado para a Educação Infantil no que
diz respeito aos direitos de aprendizagem, campos de experiência e habilidades, tais como,
“[...] ações, pensamentos, atitudes e habilidades a serem desenvolvidos pela criança a partir
de situações de aprendizagens significativas planejadas intencionalmente pelo(a)
professor(a) e permeadas por sentidos, saberes e conhecimentos de diferentes naturezas”
(DC-GO AMPLIADO, 2019, p. 85).
Destacamos aqui a palavra intencionalidade que ficou, de fato, evidenciada na nova
forma de organização das aulas remotas. É importante ressaltar que as discussões acerca da
organização curricular alicerçada fundamentalmente nos seis direitos de aprendizagem
propostos na BNCC: conhecer-se, participar, conviver, brincar, explorar e expressar
(BRASIL, 2018), teve grande destaque nas reuniões realizadas com os professores da
escola para o planejamento das atividades que seriam propostas como tarefas às crianças,
uma vez que a família deveria ser capaz de ajudá-la no desenvolvimento de tais atividades
e/ou a própria criança fosse capaz de compreender e realizar o que foi solicitado de forma
mais autônoma possível, conforme acordado anteriormente.
Considerando todo o contexto, ressaltamos que no início da pandemia os desafios
foram grandes visto que, com a definição de que as aulas iriam ocorrer de forma
assíncrona, os professores teriam que gravar as aulas e enviar para os pais via aplicativos
de mensagem instantânea. Para que isso fosse possível, a equipe administrativa da escola
fez um levantamento de todos os contatos telefônicos dos responsáveis dos alunos,
identificando as famílias com ou sem acesso à internet, criando grupos em redes sociais
para a postagens das aulas, dos materiais, atividades relacionadas e orientações.
Ressaltamos que inicialmente a gravação de videoaulas nos pareceu assustadora por
falta de formação ou capacitação dos professores em relação às etapas pertinentes a uma
aula remota/assíncrona como o planejamento, gravação, edição do vídeo e postagem.
Juntos encontramos motivação para que os desafios fossem superados. A superação é
perceptível quando analisamos os primeiros vídeos gravados e os vídeos de hoje. Sobre o
uso dessas tecnologias em sala de aula, Carvalho, Kruger, Bastos (2000, p.15) afiançam
que, a educação e “ [...]as relações com a tecnologia pressupõe uma rediscussão de seus
fundamentos em termos de desenvolvimento curricular e formação de professores, assim
como a exploração de novas formas de incrementar o processo ensino-aprendizagem. Os
autores afirmam a necessidade da formação dos professores para o uso das novas
tecnologias e para ajudar nessa capacitação.

4 Considerações Finais
Podemos concluir, diante do relato de experiência apresentado, que estar na direção
de uma escola de educação infantil durante esse período de pandemia tem sido desafiador e
que essa função deve ser desenvolvida com sensatez, seriedade e principalmente com
consciência sobre a responsabilidade social da escola na vida dos alunos.
Essa consciência é perceptível nas ações realizadas pela direção da Escola
pesquisada, uma vez que a mesma acredita na capacidade de humanização da educação
pois seu trabalho é pautado na gestão compartilhada por características próprias desse
modelo de trabalho já que procura manter uma escuta atenta e ativa com toda a equipe
pedagógica, administrativa e também com as famílias dos alunos.
É notório o trabalho responsável realizado nesta instituição de ensino e diante das
novas imposições, é necessário continuidade de formação, integração e planejamento para
que os desafios, dificuldades, medos e anseios que acometem toda a educação nesse
período, sejam superados e a educação consiga, de fato, alcançar a humanização dos seus
alunos.
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RESUMO:
O presente trabalho visa relatar a experiência das abordagens de alguns temas descritos na
disciplina de Projeto de Vida no contexto pandêmico no Colégio Estadual Jardim América em
Goiânia no ano de 2020. Essa experiência torna-se muito importante nesse momento de
pandemia sendo que os temas que são abordados na disciplina tem como foco levar o estudante
a despertar sobre os seus sonhos, aspirações e aquilo que deseja para a sua vida, onde almeja
chegar e assim, ele possa identificar etapas que irá seguir até que chegue em seus objetivos.
Percebemos que nesse momento delicado por qual estamos vivenciando, as expectativas de
projetar o futuro se tornam abstratas e incertas. O estudante teve como desafio refletir sobre os
temas e ajustar suas rotas buscando superar os desafios que a pandemia trouxe aos sujeitos
envolvidos no processo educativo e formativo. Os resultados demonstraram que apesar das
dificuldades que eles se encontram nesse momento instável de suas vidas, buscam se apoiar no
otimismo, na determinação, na empatia, nos resultados da ciência e acreditam que vão conseguir
superar os obstáculos, mesmo que tenham que mudar suas rotas e projetar o futuro sabendo que
terão que conviver com essa pandemia por tempo indeterminado e assim os temas abordados
na disciplina traz uma reflexão ampla de seu projeto de vida que poderá seguir outras rotas
buscando ajustes necessários para a realização de seus sonhos.
Palavras-chave: Projeto de Vida; pandemia; sonhos; reflexões.

1 Introdução
O Projeto de Vida é um componente curricular do Novo Ensino Médio, de acordo com
a Lei nº 13.415/2017, que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional, e define no
artigo 3º § 7º que: “Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do
aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu Projeto de Vida e para
sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais” (BRASIL, 2017).
Convém destacar que a BNCC trouxe o Projeto de Vida entre as suas 10 competências
gerais, dando direção a esses esforços, mais especificamente na competência 6, que devem ser
trabalhadas em todas as etapas da educação, até o Ensino Médio que assim afirma:
1

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, 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.
(BRASIL, 2017, p.9 ).

Assim, o projeto de vida já vem sendo implantado nas escolas e pode ajudar a tornar
mais conscientes as formas de enxergar o mundo, os valores e escolhas, avaliação e
reconstrução de experiências, projetos, realizações, assumindo os desafios que sejam possíveis
em cada período. De acordo com a Unesco (2015, p.5): “A educação do século XXI deve
preparar jovens para mudanças globais”. Tornando-se, hoje indispensável o estudo da disciplina
de Projeto de Vida nas escolas de ensino básico.
As ideias de D´Angelo (2002) e Freire (1997) apresentam a importância do projeto de
vida como um projeto de aprendizagem integral em contextos de liberdade, de competências e
transformação social. A aprendizagem ativa, por competências, entre elas a gerência do Projeto
de vida é fundamental para que eles encontrem sentido e propósito no que estudam e realizam.
Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a
disseminação comunitária da COVID-19, uma doença causada pelo vírus denominado SARSCoV-2, caracterizava-se em pandemia global. Uma das medidas adotadas pela OMS para conter
a disseminação do vírus foi o distanciamento social, afetando várias áreas como o transporte
público, serviços de saúde, comércio, órgãos públicos, eventos e, inclusive, as atividades
educacionais presenciais com a suspensão das aulas, trazendo um cenário de incertezas e
mudanças bruscas na Educação Básica das escolas públicas estaduais em Goiás.
Werneck e Carvalho (2020, p. 1) ao contextualizar o cenário da pandemia indicam que
a “COVID-19 pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) tem se apresentado como um dos maiores
desafios sanitários em escala global deste século.” Essa problemática tem trazido várias
discussões sobre a melhor forma de evitar sua disseminação. O insuficiente conhecimento
científico em relação ao novo coronavírus, sua alta velocidade de disseminação e capacidade
de provocar mortes em populações vulneráveis geram incertezas sobre quais seriam as melhores
estratégias a serem utilizadas para o enfrentamento da epidemia em diferentes partes do mundo.
Nesse cenário, Libâneo (2011), reforça a compreensão dos novos desafios para a
docência:
É verdade que o mundo contemporâneo – neste momento da história denominado ora
de sociedade pós-moderna, pós-industrial ou pós-mercantil, ora de modernidade tardia
– está marcado pelos avanços na comunicação e na informática e por outras tantas
transformações tecnológicas e científicas. Essas transformações intervêm nas várias
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esferas da vida social, provocando mudanças econômicas, sociais, políticas, culturais,
afetando, também, as escolas e o exercício profissional da docência (p. 17).

É em meio a essa crise epidemiológica que professores precisaram se (re)inventarem
com aulas tecnológicas digitais para não interromper o ano letivo dos alunos nesse novo modelo
de aulas inovadoras, no regime especial de aulas não presenciais (REANP). Assim os
professores da disciplina de Projeto de Vida se viram com um grande desafio de reflexões mais
profundas nos temas propostos nesse momento em que os discentes estão fragilizados e tendo
que buscar rotas alternativas em seus projetos de vida.
Um fator que deve ser levado em consideração é a questão sócio emocional,
envolvendo os alunos. O prolongamento deste distanciamento tem efeitos negativos na saúde
física e mental, provocados tanto pela infecção quanto por frustações, tédio, informações
divergentes, falta de contato pessoal, falta de espaço em casa e falta de renda.
Além disso, a dificuldade das famílias na promoção e acompanhamento das atividades
escolares de crianças e adolescentes, sobrecarregadas que estão com as tarefas domésticas,
tentativa de manutenção do sustento, preocupação com a doença e mesmo situações de luto traz
constatações de diversos problemas práticos e emocionais na rotina familiar que as propostas
de educação a distância têm causado. Além disso, os danos emocionais que esse cenário
promove, a todos os sujeitos envolvidos, potencializa sentimentos como a angústia, a ansiedade,
a sensação de pressão, de cobrança constante, de estafa, dentre outros fazendo com que os
sujeitos envolvidos tenham uma carga emocional muito aflorada e confusa diante de todo esse
caos que se instaura nesse período de pandemia.
Com isso, torna-se necessário um trabalho diferenciado na disciplina de projeto de
vida com o objetivo de trabalhar temas que visem um olhar diferenciado para esse momento
trazendo discussões mais profundas e reflexivas para construir seu futuro e compreendendo que
o projeto de vida não é apenas uma disciplina na grade curricular, ela vai além disso, ela
possibilita aos jovens a oportunidade de pensar sobre a sua vida, buscar caminhos que os levem
às suas realizações e saber que nem sempre esses caminhos serão de flores, que vão encontrar
espinhos pela frente, mas serão conscientes de sua trajetória.

2 Metodologia
As atividades propostas nesse relato de experiência tiveram discussões muito
participativas dos educandos, pois foram temas que buscaram reflexões profundas sobre
questões emocionais, valores, autoconhecimento, empatia e isso fez com que as aulas tornassem
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mais significativa para eles.
Foram observadas as atividades desenvolvidas por alunos da 2ª série do Ensino Médio,
com idades entre 15 a 17 anos nas apresentações e discussões do tema do 6º Período do ano
letivo de 2020 da disciplina de projeto de Vida do Colégio estadual Jardim América no
município de Goiânia- Goiás.
No 6º período de 2020 foi discutido um tema que trouxe uma reflexão bem profunda e
que mexeu muito com os alunos. Considero um dos temas mais emocionantes com a abordagem
“Eu e o mundo/ Me conta da tua janela”. Nessa discussão, os alunos assistiram a um filme com
o tema “Me conta da sua janela”. A dinâmica consistia em assistir o filme, pensar no que eles
conseguiriam ver de sua janela, como viam o mundo nesse panorama pandêmico, quais seriam
suas perspectivas de vida, como conseguiam ver o mundo “lá fora”, como viam o outro, as
situações pelas quais estavam vivendo. Foi muito profunda essa discussão, pois os alunos
puderam expressar toda sua emoção e angústias pelo momento que estavam passando, tiveram
mais empatia um com o outro. Esse tema teve como objetivo perceber diferentes valores
presentes nas pessoas e em si como parte constituinte da identidade.
Nessa proposta de atividade, os discentes, além das discussões nas aulas on-line, tiveram
que registrar suas perspectivas e impressões no caderno e posteriormente enviá-las na
plataforma google classoroom que utilizam nas postagens de atividades para serem registradas
pelo professor como avaliação.

3 Resultados e Discussão
Pode ser percebido nessas atividades propostas que mesmo com um cenário muito
desfavorável ao planejamento de um projeto de vida baseado em perspectivas “normais”, foi
possível discutir temas que levassem os educandos a uma projeção de objetivos de vida com
correções de rotas devido ao momento de pandemia pelo qual todos estão vivenciando e mesmo
com tantos abalos emocionais que esse momento proporciona, ainda encontramos alternativas
para organizarmos nosso futuro e percebermos o outro nessa trajetória de vida.
Nessa disciplina de Projeto de Vida percebemos que ao preparar alunos para cumprir
seu potencial em um mundo cada vez mais globalizado, promovemos sociedades transformadas
que também estão mais bem equipadas para lidar com os desafios do século XXI e para
aproveitar as oportunidades dessa época (UNESCO, 2015)
Trabalhar esses temas evidenciou eixos centrais para o desenvolvimento pessoal, para
avançar na autonomia, criatividade, colaboração e transformação individual e da sociedade.
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Buscou desenhar novos objetivos nessa trajetória incerta e desafiadora mostrando que o Projeto
de Vida é chave para o desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais,
profissionais e sociais.
Implementar essa disciplina e trabalhar esses temas em um momento tão vulnerável
como esse, foi um grande desafio que na prática traz um currículo que seja realmente inovador,
coerente com as necessidades dos estudantes no mundo de hoje, desenvolvendo a autonomia e
colaboração dos jovens. Sem dúvida essas atividades desenvolvidas na pandemia trouxe um
novo molde que envolve mudanças profundas que exigem muita reflexão, diálogo,
compartilhamento de experiências, em um período tão turbulento e controverso como o que
vivemos neste momento de pandemia mundial no Brasil e no mundo.
Essa atividade trouxe resultados significativos para a disciplina de projeto de Vida, pois
atendeu às expectativas propostas e trouxe uma visão de mundo a fim de que os educandos
possam perceber e projetar seus planos para o futuro e mais que isso, possam ter um senso
maior de responsabilidades, companheirismo, empatia e visibilidade.
Segue algumas respostas dos alunos:

4 Considerações Finais
As atividades desenvolvidas na disciplina de projeto de Vida trouxeram uma relevância
considerável na proposta de trabalho que ela oferece, pois proporcionaram momentos de muita
5

reflexão e discussões sobre a realidade pela qual todos estão vivenciando nesse momento de
pandemia mundial e autonomia para desenvolver seus projetos e sonhos a partir do que é
possível nesse momento difícil e incerto.
Enfim, é notório perceber que por meio de uma mediação adequada, é possível
estabelecer momentos de reflexões profundas sobre os temas que envolvem tomadas de decisão,
de postura frente às dificuldades enfrentadas no dia a dia para que se possam chegar a um
objetivo de vida e que algumas vezes é necessário fazer mudanças de rotas para que esses
objetivos sejam alcançados.
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RESUMO:
O presente trabalho visa relatar a experiência das abordagens de alguns temas descritos na
disciplina de Projeto de Vida no contexto pandêmico no Colégio Estadual Jardim América em
Goiânia no ano de 2020. Essa experiência torna-se muito importante nesse momento de
pandemia sendo que os temas que são abordados na disciplina tem como foco levar o estudante
a despertar sobre os seus sonhos, aspirações e aquilo que deseja para a sua vida, onde almeja
chegar e assim, ele possa identificar etapas que irá seguir até que chegue em seus objetivos.
Percebemos que nesse momento delicado por qual estamos vivenciando, as expectativas de
projetar o futuro se tornam abstratas e incertas. O estudante teve como desafio refletir sobre os
temas e ajustar suas rotas buscando superar os desafios que a pandemia trouxe aos sujeitos
envolvidos no processo educativo e formativo. Os resultados demonstraram que apesar das
dificuldades que eles se encontram nesse momento instável de suas vidas, buscam se apoiar no
otimismo, na determinação, na empatia, nos resultados da ciência e acreditam que vão conseguir
superar os obstáculos, mesmo que tenham que mudar suas rotas e projetar o futuro sabendo que
terão que conviver com essa pandemia por tempo indeterminado e assim os temas abordados
na disciplina traz uma reflexão ampla de seu projeto de vida que poderá seguir outras rotas
buscando ajustes necessários para a realização de seus sonhos.
Palavras-chave: Projeto de Vida; pandemia; sonhos; reflexões.

1 Introdução
O Projeto de Vida é um componente curricular do Novo Ensino Médio, de acordo com
a Lei nº 13.415/2017, que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional, e define no
artigo 3º § 7º que: “Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do
aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu Projeto de Vida e para
sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais” (BRASIL, 2017).
Convém destacar que a BNCC trouxe o Projeto de Vida entre as suas 10 competências
gerais, dando direção a esses esforços, mais especificamente na competência 6, que devem ser
trabalhadas em todas as etapas da educação, até o Ensino Médio que assim afirma:
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Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, 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.
(BRASIL, 2017, p.9 ).

Assim, o projeto de vida já vem sendo implantado nas escolas e pode ajudar a tornar
mais conscientes as formas de enxergar o mundo, os valores e escolhas, avaliação e
reconstrução de experiências, projetos, realizações, assumindo os desafios que sejam possíveis
em cada período. De acordo com a Unesco (2015, p.5): “A educação do século XXI deve
preparar jovens para mudanças globais”. Tornando-se, hoje indispensável o estudo da disciplina
de Projeto de Vida nas escolas de ensino básico.
As ideias de D´Angelo (2002) e Freire (1997) apresentam a importância do projeto de
vida como um projeto de aprendizagem integral em contextos de liberdade, de competências e
transformação social. A aprendizagem ativa, por competências, entre elas a gerência do Projeto
de vida é fundamental para que eles encontrem sentido e propósito no que estudam e realizam.
Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a
disseminação comunitária da COVID-19, uma doença causada pelo vírus denominado SARSCoV-2, caracterizava-se em pandemia global. Uma das medidas adotadas pela OMS para conter
a disseminação do vírus foi o distanciamento social, afetando várias áreas como o transporte
público, serviços de saúde, comércio, órgãos públicos, eventos e, inclusive, as atividades
educacionais presenciais com a suspensão das aulas, trazendo um cenário de incertezas e
mudanças bruscas na Educação Básica das escolas públicas estaduais em Goiás.
Werneck e Carvalho (2020, p. 1) ao contextualizar o cenário da pandemia indicam que
a “COVID-19 pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) tem se apresentado como um dos maiores
desafios sanitários em escala global deste século.” Essa problemática tem trazido várias
discussões sobre a melhor forma de evitar sua disseminação. O insuficiente conhecimento
científico em relação ao novo coronavírus, sua alta velocidade de disseminação e capacidade
de provocar mortes em populações vulneráveis geram incertezas sobre quais seriam as melhores
estratégias a serem utilizadas para o enfrentamento da epidemia em diferentes partes do mundo.
Nesse cenário, Libâneo (2011), reforça a compreensão dos novos desafios para a
docência:
É verdade que o mundo contemporâneo – neste momento da história denominado ora
de sociedade pós-moderna, pós-industrial ou pós-mercantil, ora de modernidade tardia
– está marcado pelos avanços na comunicação e na informática e por outras tantas
transformações tecnológicas e científicas. Essas transformações intervêm nas várias
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esferas da vida social, provocando mudanças econômicas, sociais, políticas, culturais,
afetando, também, as escolas e o exercício profissional da docência (p. 17).

É em meio a essa crise epidemiológica que professores precisaram se (re)inventarem
com aulas tecnológicas digitais para não interromper o ano letivo dos alunos nesse novo modelo
de aulas inovadoras, no regime especial de aulas não presenciais (REANP). Assim os
professores da disciplina de Projeto de Vida se viram com um grande desafio de reflexões mais
profundas nos temas propostos nesse momento em que os discentes estão fragilizados e tendo
que buscar rotas alternativas em seus projetos de vida.
Um fator que deve ser levado em consideração é a questão sócio emocional,
envolvendo os alunos. O prolongamento deste distanciamento tem efeitos negativos na saúde
física e mental, provocados tanto pela infecção quanto por frustações, tédio, informações
divergentes, falta de contato pessoal, falta de espaço em casa e falta de renda.
Além disso, a dificuldade das famílias na promoção e acompanhamento das atividades
escolares de crianças e adolescentes, sobrecarregadas que estão com as tarefas domésticas,
tentativa de manutenção do sustento, preocupação com a doença e mesmo situações de luto traz
constatações de diversos problemas práticos e emocionais na rotina familiar que as propostas
de educação a distância têm causado. Além disso, os danos emocionais que esse cenário
promove, a todos os sujeitos envolvidos, potencializa sentimentos como a angústia, a ansiedade,
a sensação de pressão, de cobrança constante, de estafa, dentre outros fazendo com que os
sujeitos envolvidos tenham uma carga emocional muito aflorada e confusa diante de todo esse
caos que se instaura nesse período de pandemia.
Com isso, torna-se necessário um trabalho diferenciado na disciplina de projeto de
vida com o objetivo de trabalhar temas que visem um olhar diferenciado para esse momento
trazendo discussões mais profundas e reflexivas para construir seu futuro e compreendendo que
o projeto de vida não é apenas uma disciplina na grade curricular, ela vai além disso, ela
possibilita aos jovens a oportunidade de pensar sobre a sua vida, buscar caminhos que os levem
às suas realizações e saber que nem sempre esses caminhos serão de flores, que vão encontrar
espinhos pela frente, mas serão conscientes de sua trajetória.

2 Metodologia
As atividades propostas nesse relato de experiência tiveram discussões muito
participativas dos educandos, pois foram temas que buscaram reflexões profundas sobre
questões emocionais, valores, autoconhecimento, empatia e isso fez com que as aulas tornassem
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mais significativa para eles.
Foram observadas as atividades desenvolvidas por alunos da 2ª série do Ensino Médio,
com idades entre 15 a 17 anos nas apresentações e discussões do tema do 6º Período do ano
letivo de 2020 da disciplina de projeto de Vida do Colégio estadual Jardim América no
município de Goiânia- Goiás.
No 6º período de 2020 foi discutido um tema que trouxe uma reflexão bem profunda e
que mexeu muito com os alunos. Considero um dos temas mais emocionantes com a abordagem
“Eu e o mundo/ Me conta da tua janela”. Nessa discussão, os alunos assistiram a um filme com
o tema “Me conta da sua janela”. A dinâmica consistia em assistir o filme, pensar no que eles
conseguiriam ver de sua janela, como viam o mundo nesse panorama pandêmico, quais seriam
suas perspectivas de vida, como conseguiam ver o mundo “lá fora”, como viam o outro, as
situações pelas quais estavam vivendo. Foi muito profunda essa discussão, pois os alunos
puderam expressar toda sua emoção e angústias pelo momento que estavam passando, tiveram
mais empatia um com o outro. Esse tema teve como objetivo perceber diferentes valores
presentes nas pessoas e em si como parte constituinte da identidade.
Nessa proposta de atividade, os discentes, além das discussões nas aulas on-line, tiveram
que registrar suas perspectivas e impressões no caderno e posteriormente enviá-las na
plataforma google classoroom que utilizam nas postagens de atividades para serem registradas
pelo professor como avaliação.

3 Resultados e Discussão
Pode ser percebido nessas atividades propostas que mesmo com um cenário muito
desfavorável ao planejamento de um projeto de vida baseado em perspectivas “normais”, foi
possível discutir temas que levassem os educandos a uma projeção de objetivos de vida com
correções de rotas devido ao momento de pandemia pelo qual todos estão vivenciando e mesmo
com tantos abalos emocionais que esse momento proporciona, ainda encontramos alternativas
para organizarmos nosso futuro e percebermos o outro nessa trajetória de vida.
Nessa disciplina de Projeto de Vida percebemos que ao preparar alunos para cumprir
seu potencial em um mundo cada vez mais globalizado, promovemos sociedades transformadas
que também estão mais bem equipadas para lidar com os desafios do século XXI e para
aproveitar as oportunidades dessa época (UNESCO, 2015)
Trabalhar esses temas evidenciou eixos centrais para o desenvolvimento pessoal, para
avançar na autonomia, criatividade, colaboração e transformação individual e da sociedade.
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Buscou desenhar novos objetivos nessa trajetória incerta e desafiadora mostrando que o Projeto
de Vida é chave para o desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais,
profissionais e sociais.
Implementar essa disciplina e trabalhar esses temas em um momento tão vulnerável
como esse, foi um grande desafio que na prática traz um currículo que seja realmente inovador,
coerente com as necessidades dos estudantes no mundo de hoje, desenvolvendo a autonomia e
colaboração dos jovens. Sem dúvida essas atividades desenvolvidas na pandemia trouxe um
novo molde que envolve mudanças profundas que exigem muita reflexão, diálogo,
compartilhamento de experiências, em um período tão turbulento e controverso como o que
vivemos neste momento de pandemia mundial no Brasil e no mundo.
Essa atividade trouxe resultados significativos para a disciplina de projeto de Vida, pois
atendeu às expectativas propostas e trouxe uma visão de mundo a fim de que os educandos
possam perceber e projetar seus planos para o futuro e mais que isso, possam ter um senso
maior de responsabilidades, companheirismo, empatia e visibilidade.
Segue algumas respostas dos alunos:

4 Considerações Finais
As atividades desenvolvidas na disciplina de projeto de Vida trouxeram uma relevância
considerável na proposta de trabalho que ela oferece, pois proporcionaram momentos de muita
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reflexão e discussões sobre a realidade pela qual todos estão vivenciando nesse momento de
pandemia mundial e autonomia para desenvolver seus projetos e sonhos a partir do que é
possível nesse momento difícil e incerto.
Enfim, é notório perceber que por meio de uma mediação adequada, é possível
estabelecer momentos de reflexões profundas sobre os temas que envolvem tomadas de decisão,
de postura frente às dificuldades enfrentadas no dia a dia para que se possam chegar a um
objetivo de vida e que algumas vezes é necessário fazer mudanças de rotas para que esses
objetivos sejam alcançados.
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1Instituto

Resumo:
Apresentamos e discutimos os resultados de uma análise realizada a partir do levantamento de
teses e dissertações defendidas e aprovadas que desenvolveram pesquisas no Campo da
Educação, sob distintos olhares, no contexto do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Goiano Campus Urutaí (IFGoiano-Urutaí). Tomando como referencial teórico os
Estudos de Gênero, examinamos 7 teses e 8 dissertações produzidas entre 2005 e 2019,
buscando tecer problematizações acerca da inserção das mulheres no corpo discente da referida
instituição. Embora apenas um dos trabalhos tenha se comprometido a empreender um recorte
de gênero na investigação, foi possível retomar fragmentos da história do IFGoiano-Urutaí que
possibilitaram problematizar o acesso e a permanência das mulheres no corpo discente da
mesma. Nesse movimento, pontuamos que a origem dessa instituição de ensino, com forte
vocação agrícola e estruturada para o atendimento ao público masculino, preserva tais
tendências na contemporaneidade.
Palavras-chave: Teses e dissertações. IFGoiano. Gênero.

1. Introdução

Cada porta do processo educacional nacional foi aberta por nossas
trisavós depois de muita luta: da educação primária, secundária até os
portões universitários (MELO; RODRIGUES, 2018, p. 3)
O epílogo do presente texto nos provoca a refletir sobre o processo educacional
brasileiro a partir de um recorte de gênero. O primeiro ponto importante anunciado no trecho
apresentado está relacionado ao fato de que historicamente, no nosso país, o acesso à educação
formal não se estruturou de forma a atender a todos os sujeitos, sendo as mulheres um dos
grupos que teve cerceado o acesso às instituições escolares – desde a alfabetização até os outros
níveis. Um exemplo disso é que até 1879 as poucas instituições de nível superior no Brasil eram
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espaços proibidos para as mulheres - que tiveram seu ingresso autorizado após a Reforma
Leôncio de Carvalho, através do decreto nº 7.247, de 19 de abril do referido ano (SILVA;
RIBEIRO, 2012; MELO; RODRIGUES, 2018). Melo e Rodrigues (2018) também sinalizam
que o direito ao acesso à educação foi um processo mediado pela luta de nossas antepassadas.
Isso demostra a importância dos movimentos sociais, e aqui, especialmente, do movimento
feminista na busca pela equidade de gênero e por uma educação não sexista (LOURO, 1997).
O processo de exclusão e também de marginalização das mulheres à escolarização foi
justificado por aspectos atrelados à anatomia, fisiologia e psicologia de seus corpos
(BANDEIRA, 2008). Destarte, “o discurso dominante interpretava os corpos masculino e
feminino como versões hierárquica e verticalmente ordenadas de um sexo" (LAQUEUR, 2001,
p. 21), sendo o corpo das mulheres o subalterno. As mulheres adjetivadas como sentimentais,
sensíveis e subjetivas, com corpos destinados à reprodução, deveriam pertencer à esfera do
privado, ou seja, do cuidado com a casa e família (SCHIEBINGER, 2001; KELLER, 2006;
BANDEIRA, 2008).
No entanto, no contexto do movimento feminista, esse discurso é problematizado. O
conceito de gênero passa a ser tomado com intuito de enfatizar que a identidade de gênero é
construída no âmbito sócio cultural, não estando circunscrita a um determinismo biológico
(SCOTT, 1995). Além disso, gênero pode ser entendido como “[...] uma forma primeira de
significar as relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 86).
Ao retomar fragmentos da história da educação no nosso país a partir de um recorte de
gênero, nos debruçamos a pensar sobre o processo educacional no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Goiano Campus Urutaí (IFGoiano-Urutaí). O olhar interessado
por essa instituição se dá não apenas pela aproximação das autoras com a mesma, mas também
por ter sua origem atrelada a uma escola com tradição agrícola e estruturada para o atendimento
ao público masculino.
Assim, observado o contexto histórico, social e geográfico, questionamos como se deu
o processo de inserção das mulheres no corpo discente da referida instituição. Com intuito de
responder a esse questionamento, buscaremos aqui, por meio de pesquisa documental ancorada
em teses e dissertações que voltaram os olhares ao processo educativo no IFGoiano-Urutaí,
tecer problematizações acerca da inserção feminina no corpo discente desta instituição.

2. Construindo o caminho investigativo

2

2.1 De onde estamos falando?
O cenário adotado como referência para as presentes discussões, o IFGoiano-Urutaí,
está situado na Fazenda Palmital, a 2,5 km da cidade de Urutaí - localizada a 170 km de Goiânia,
capital do estado de Goiás, e a 270 km de Brasília, a capital federal. O município está inserido
no Sudeste Goiano. A região é composta majoritariamente por municípios de pequeno porte,
tendo baixa densidade populacional com potencial econômico na agricultura e na pecuária
leiteira e de corte (ROSA, 2016).
De acordo com diversas pesquisas que se dedicaram ao levantamento de documentos,
fotografias, entrevistas, dentre outros instrumentos investigativos (MACHADO, 2005;
SANTOS, 2011; FERNANDES, 2012; ISSA, 2014, 2018; TEIXEIRA, 2016; ROSA, 2016;
RODRIGUES, 2019), foi possível retomar fragmentos da história do hoje IFGoiano-Urutaí, que
teve início por volta de 1909, quando fazendeiros da região doaram terras com o intuito de
formar uma instituição agrícola de ensino. Desde seu surgimento a instituição “passou por
diversas metamorfoses advindas da complexa (des)construção da Educação Profissional e
Tecnológica no Brasil” (FENANDES, 2012, p. 85).
Em 1953 é criada a primeira Escola Agrícola do Estado de Goiás (EAU), por meio do
Projeto nº 1.416/51 que “nasceu com o propósito de cooperar com o desenvolvimento da região,
disseminar a tecnologia e formar mão-de-obra para acelerar esse desenvolvimento”
(MACHADO, 2005, p.57). Em 1964, com o Decreto nº 53.558 de 13 de fevereiro de 1964 a
EAU foi transformada em Ginásio Agrícola de Urutaí (GAU), que continuou fornecendo um
ensino voltado para as atividades agropecuárias, recebendo alunos que haviam concluído o
curso primário, ofertando o Curso Ginasial Agrícola. No GAU o regime de internato
implementado na EAU foi mantido, sendo que nesse mesmo período teve origem, de forma
gradual o Sistema Escola-Fazenda, baseado no ‘aprender a fazer e fazer para aprender’
(FERNANDES, 2012; ISSA, 2014; TEIXEIRA, 2016).
Já em 1979 a Escola Agrotecnica Federal de Urutaí (EAFUR), foi criada por meio do
Decreto nº 83.935 de 04 de setembro de 1979. Essa instituição teve como propósito “[...] formar
os aprendizes para o sistema de empresa agropecuária criaram uma cultura escolar, para formar
futuras gerações de trabalhadores, eficientes e ordeiros, alinhados com a cultura do sistema
capitalista de produção” (SOUZA, 2012, p. 87).
A instituição funcionou como EAFUR até 2002, quando surge o Centro Federal de
Educação Tecnológica de Urutaí (CEFET), sob a égide do Decreto Presidencial de 16 agosto
de 2002, deu-se início ao processo conhecido por cefetização (OLIVEIRA, 2014). Isso
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possibilitou a abertura para a oferta da educação profissional em diversos níveis e modalidades
de ensino, trazendo para a instituição perspectivas de ampliação de suas atividades. A
cefetização “[...] foi a ruptura que promoveu grandes transformações, possibilitando o
oferecimento de diversos níveis e modalidades de ensino, além de uma nova estrutura
organizacional para a instituição (OLIVEIRA, 2014, p. 80).
Em 2008, houve a criação do IFGoiano-Urutaí por meio da Lei 11.892 de 29 de
dezembro de 2008. O processo de transformação de CEFET em Instituto Federal fez parte da
expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (FERNANDES, 2012;
SOUZA, 2012; ISSA, 2018). Desde então, a oferta de cursos cresceu de forma exponencial,
sendo que atualmente são oferecidos doze cursos superiores, nas diferentes áreas do
conhecimento, além dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e Pós-graduação.

2.2 Mapeando as produções sobre o contexto educacional do IFGoiano-Urutaí
O movimento de retomada desses fragmentos acerca da história da instituição revela
sua forte vocação agrícola. Esse cenário nos provocou a investigar a inserção das mulheres entre
o corpo discente dessa instituição. Para empreender tal investigação, foi realizado um
levantamento junto à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), na busca
por pesquisas que tenham sido previamente desenvolvidas acerca do contexto educacional do
Campus Urutaí do Instituto Federal Goiano. Dessa forma, foi utilizado o termo de busca
‘urutaí’, selecionando-se como área de conhecimento a ‘educação’. Foram encontradas oito (8)
dissertações de mestrado e sete (7) teses de doutorado, defendidas entre os anos de 20051 e
2019, conforme o quadro 1

Quadro 1: Dados relativos às teses e dissertações que investigaram o contexto educacional no
IFGoiano Campus Urutaí
TITULO
Evasão escolar na educação
profissional técnica de nível
médio:
o
curso
técnico
agropecuário no IFGoiano.
Políticas de expansão e acesso à
educação superior: criação e
trajetória do IF Goiano –
Campus Urutaí

AUTOR/ANO
RODRIGUES,
Míriam Antônia
Soares
Filha,
2019.
ALMEIDA,
Indiara
Cristina
Pereira de, 2019.

OBJETIVO GERAL
Examinar as questões sociais relacionadas à evasão
nos Campus Ceres, Morrinhos e Urutaí do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano.
Compreender a trajetória e o contexto de
implementação das políticas de acesso à Educação
Superior e analisá-las no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia – IF Goiano –
campus Urutaí no período compreendido entre 2008 e
2014

1

Não foram identificadas teses e/ou dissertações realizadas sobre Campus Urutaí, considerando a Educação como
Campo de pesquisas, anteriormente a 2005.
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O Instituto Federal Goiano –
Campus Urutaí (2008-2019)
pelas narrativas de servidores
técnico-administrativos.
Entre a singularidade e a
complexidade da construção de
saberes docentes na formação
Inicial de professores de
matemática no contexto do
Pibid.

A escola agrícola de Urutaí
(1953-1963): singularidades da
cultura escolar agrícola.

Educação Tecnológica no Brasil
Contemporâneo:
problematizando
a
aprendizagem das competências
curriculares no campo da
tecnologia da informação.

Jovens do Proeja de Urutaí:
mediações entre a escola e o
mundo do trabalho.

Mudança na formação do técnico
agrícola no Centro Federal De
Educação
Tecnológica
de
Urutaí-GO o proposto e o
realizado
TITULO

SILVA, Bethânia
Oliveira, 2019.

Conhecer o Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí
(2008-2019) por meio das narrativas dos servidores
técnico-administrativos.

ABREU,
Iury
Sparctton
Melchior de, 2016.

Analisar e compreender as influências do ambiente
oportunizado pelo Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (Pibid) na construção de saberes
docentes.

ISSA,
Silvia
Aparecida
Caixeta, 2014.

Analisar a estrutura institucional e as práticas
formativas desenvolvidas na Escola, configuradas por
relações econômicas e produtivas inseridas no
contexto regional e na política de desenvolvimento da
agricultura e da pecuária no país e em Goiás, na
segunda metade do século XX, a fim de compreender
as singularidades da cultura escolar agrícola.

LIMA,
Ricardo
Cirino de, 2012.

Interrogar quem são os sujeitos discentes dos cursos
tecnológicos, bem como suscitar a avaliação que eles,
os docentes e o coordenador de curso fazem acerca do
alcance da efetividade da construção da aprendizagem
das competências curriculares definidas nos PPCs.

SANTOS,
Claitonei
de
Siqueira, 2011.

MACHADO, Enio
Rodrigues, 2005.
AUTOR/ANO

Escola Agrotécnica Federal de
Urutaí (1978-1986): a formação
de mão de obra agrícola no
Sudeste Goiano.

ISSA,
Silvia
Aparecida
Caixeta, 2018.

Políticas públicas de assistência
estudantil no Instituto Federal
Goiano - Campus Urutaí: um
olhar de gênero

TEIXEIRA,
Luciana de Gois
Aquino, 2016.

A Rede Federal De Educação
Profissional,
Científica
e
Tecnológica no contexto das
políticas de educação superior:
as particularidades do IF Goiano
-Campus Urutaí.
A
institucionalização
das
políticas
neoliberais
na
reconfiguração da educação

Investigar quem são os jovens alunos do Programa
Nacional de Integração da Educação Profissional com
a Educação Básica na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos Proeja no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano),
Campus Urutaí nos cursos técnicos integrados de
Informática e Alimentos no ano de 2010.
Identificar a orientação presente na formação a partir
da reforma curricular; apreender a visão de
professores e de alunos sobre as mudanças na
formação e sobre as metodologias e procedimentos
didáticos.
OBJETIVO GERAL
Analisar a estrutura institucional e as práticas
formativas desenvolvidas na Escola, configuradas por
relações econômicas e produtivas inseridas no
contexto regional e na política de desenvolvimento da
agricultura e da pecuária no país e em Goiás no
período compreendido entre os anos de 1978-1986, e
discutir a cultura escolar produzida pela instituição.
Compreender o movimento do real como totalidade
histórica e entender de que forma as Políticas Públicas
de Assistência Estudantil (PPAE) se materializam
dentro do IF Goiano Campus Urutaí, considerando as
relações sociais de gênero estabelecidas.

ROSA, Chaiane de
Medeiros, 2016.

Compreender quais as características da educação
superior no âmbito do IF Goiano Campus Urutaí,
instituição integrante da RFEPCT.

OLIVEIRA,
Jussara de Fátima
Alves
Campos,
2014.

Analisar a implementação das políticas educacionais
neoliberais que nortearam as transformações da
Educação Profissional e Tecnológica, tendo como fio
condutor os ordenamentos normativos, a partir do

5

profissional no Brasil: do decreto
nº 2.208-97 à LEI nº 11.892-08.

A função social do curso técnico
em
agropecuária
e
a
escolarização de filhos de
agricultores familiares.

Educação
tecnológica
e
empregabilidade: revelações de
egressos.

Cultura escolar e habitus
professoral em uma instituição
de educação profissional
agrícola.

recorte temporal da década de 1990, com a
denominada Reforma da Educação Profissional à
implantação dos Institutos Federais de Educação
Ciência e Tecnologia, em 2008.
MACHADO,
Rogério Carneiro,
2012.

FERNANDES,
Juliana Cristina da
Costa, 2012.

SOUZA,
Leigh
Maria de, 2012.

Apreender as necessidades e perspectivas dos filhos
de famílias de pequeno s produtores rurais do
município de Orizona-GO em relação à função social
do Curso técnico.
Interrogar quais mediações são estabelecidas entre a
formação tecnológica e a empregabilidade, reveladas
pelos egressos do Curso Superior de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IF Goiano
Campus Urutaí, concebido com ênfase na noção de
competências, exigidas para responder às condições
mercadológicas para atuação profissional do
Tecnólogo. A empregabilidade de fato se efetivou?
Investigar a relação dos docentes com seu trabalho,
suas formas de ser e agir, em uma escola cuja cultura
é pautada pelo formato da educação profissional
agrícola.

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base em dados consultados na BDTD.
* PPG:Programa de Pós-Graduação.

Ao endereçar um primeiro olhar para os trabalhos localizados na BDTD, identificamos
que nenhuma das pesquisas abordou especificamente a realidade do Ensino Médio e Técnico
da instituição. Além disso, do total de trabalhos acerca do contexto educacional dessa
instituição, o trabalho de Teixeira (2016) é o único que se compromete em empreender um
recorte de gênero. No entanto, gênero atravessa a produção dos outros trabalhos, uma vez que
instituições educacionais, assim como as outras instituições e práticas sociais, são, ao mesmo
tempo, constituídas e constituintes dos gêneros, portanto são espaços generificados (LOURO,
1997). Dessa forma, tais trabalhos nos fornecem pistas sobre a inserção das mulheres entre o
corpo discente dessa instituição.

3. O que dizem as pesquisas sobre a inserção feminina na Instituição?
A forte vocação agrícola presente na instituição desde sua implementação fez com que
essa se configurasse por muito tempo como um reduto masculino. Teixeira (2016), após analisar
os arquivos da secretaria da instituição, afirma que o corpo discente da EAU quadro “era
composto somente de alunos do sexo masculino” (p. 90). Issa (2014) salienta que os cursos
agrícolas eram destinados tanto ao ingresso de homens quanto de mulheres, no entanto a Lei
Orgânica do Ensino Agrícola determinava que fossem respeitadas algumas condições para a
entrada de mulheres nesses cursos, tais como: deveriam ser criados estabelecimentos
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específicos para alunas e as mesmas não deveriam trabalhar em atividades não adaptadas às
mulheres. Tais ideias eram justificadas por pensamentos vinculados a um imaginário que
caracteriza a mulher como “um ser frágil, sensitivo, intuitivo, feito para as doçuras do lar e da
maternidade e que, por isso, foi destinado à vida doméstica, aos cuidados do marido e da
família” (INÁCIO FILHO, 2002, p. 56). Nessa perspectiva, considerava-se mais conveniente
preparar os homens para o trabalho na agropecuária, sendo as mulheres colocadas na esfera
privada, significando que
as mulheres do município eram impedidas de continuar seus estudos, pois elas não
poderiam frequentar uma instituição de ensino para o trabalho “pesado”. Para ter
acesso ao ensino secundário, as adolescentes deveriam mudar para centros urbanos
maiores, porém, essa possibilidade era somente para aquelas de famílias com bom
poder aquisitivo (ISSA, 2014, p. 82).

Importa salientar que a distância e a precariedade dos meios de transporte entre Urutaí
e a capital do Estado, à época, apresentavam-se como fatores limitantes para que essas
adolescentes tivessem acesso à continuidade da educação formal, o que contribuiu para que as
mulheres permanecessem vinculadas exclusivamente aos trabalhos domésticos. Nos
documentos oficiais da época também não existem registros da participação feminina nas
esferas administrativas e docentes da EAU (ISSA, 2014; TEIXEIRA, 2016).
A presença exclusivamente masculina no corpo discente da instituição se manteve até a
criação da EAFUR. A primeira matrícula de uma mulher na instituição aconteceu “[...] no ano
de 1979, ou seja, 26 anos depois da abertura do Campus, em 1953, no curso Técnico em
Agropecuária” (TEIXEIRA, 2016, p. 94). Por outro lado, a EAFUR se manteve por mais de
duas décadas, “[...] ofertando cursos na área de agropecuária, atendendo alunos das mais
diversas regiões do país, em sua maioria na forma de internato e do sexo masculino”
(OLIVEIRA, 2012, p. 79). Desta forma, embora o ingresso da primeira mulher no corpo
discente em uma instituição historicamente pensada para a presença masculina seja um marco
importante, a presença feminina na instituição se manteve tímida.
De acordo com Teixeira (2016) a partir do final da década de 1990, com a oferta também
de cursos de informática, mais mulheres se interessaram pela instituição. Com a cefetização, e
consequente ampliação dos níveis e modalidades de ensino ofertadas, mais mulheres passaram
a compor o corpo discente, mas ainda assim, sua presença foi restrita. O processo de
transformação de CEFET em Instituto Federal resultou na ampliação do número de vagas
disponíveis, com um ingresso crescente de estudantes nos últimos anos.
Ao avaliar a quantidade de estudantes matriculados/as nos cursos superiores do
IFGoiano-Urutaí entre 2004 e 2013, Teixeira (2016) identificou que as mulheres representam
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aproximadamente 45% dos/as discentes. Com a finalidade de dar continuidade ao estudo
proposto pela autora, foi realizado o levantamento das matrículas nos cursos de graduação,
referentes aos anos não contemplados pela pesquisa supracitada, até o ano de 2020 (Figura 1).
Figura 1: Variação do número de matrículas, por sexo, nos cursos
de graduação do IFGoiano Campus Urutaí entre 2004 e 2019
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Fonte: Elaboração das autoras, com base em TEIXEIRA (2016) e
dados disponibilizados pela Secretaria do Ensino Superior da Instituição.

Por meio da análise da figura 1, é possível identificar que ao longo do tempo, as
mulheres passam a integrar o corpo discente dessa instituição. No entanto, a presença masculina
tem predominado nos cursos superiores, com exceção de quatro momentos no período
apresentado – os anos 2007, 2013, 2015 e 2017, em que o número de matrículas femininas foi
maior. De acordo com Rosa (2016, p.221) “essa realidade é destoante do perfil educacional do
Estado de Goiás, no geral, bem como do brasileiro, que é composto em maior parte por
mulheres”.
Embora, na instituição estudada o número de mulheres matriculadas seja menor que a
média nacional e do estado, ao longo de sua história, mais mulheres foram tendo acesso a esse
espaço formativo. Se, por um lado a presença de mais mulheres no corpo discente da instituição
é um fato extremamente importante na busca pela equidade de gênero, por outro se questiona
os fatores que fazem com que essa presença seja inferior, quando comparada ao contexto
nacional. Uma das pistas apontadas por Rosa (2016) está relacionada ao fato de que o IFGoianoUrutaí tenha sido historicamente voltado para carreiras socialmente consideradas masculinas.
A discussão acerca do acesso/inserção das mulheres no corpo discente das instituições
superiores, e também na educação básica, é importante, visto que por muitos anos as mulheres
foram excluídas dessas instituições (SCHIEBINGER, 2001; SILVA; RIBEIRO, 2012). Por
outro lado, para além de discutir o acesso das mulheres à educação, é também crucial pensarmos
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sobre as condições de permanência das mulheres nessas instituições.
O início do ingresso das mulheres na instituição estudada foi marcado por dificuldades,
preconceitos e discriminação. As pesquisas de Teixeira (2016) e Silva (2019) revelam que na
sociedade da época circulava a compreensão de que essa instituição não era “lugar de mulher”,
e isso fazia com que os familiares das adolescentes não almejassem e nem aprovassem que suas
filhas estudassem na mesma. Além disso, as estudantes pioneiras muitas vezes eram vistas com
maus olhos na cidade (TEIXEIRA, 2016; SILVA 2019). Não obstante, a residência estudantil
era destinada apenas aos meninos, o que dificultava o acesso das meninas das cidades do
entorno, uma vez que só havia o transporte de Urutaí para a escola, além de poucas hospedagens
como hotéis e pensões na cidade (TEIXEIRA, 2016).
Embora atualmente o número de mulheres tenha aumentado, a desigualdade de gênero
ainda atravessa a instituição. Ao investigar as ações políticas de assistência estudantil presentes
no IFGoiano-Urutaí, Teixeira (2016) aponta a existência de três programas, a saber: o Auxílio
Transporte2, a Residência Estudantil3 e Auxílio Moradia4. De acordo com a autora (TEIXEIRA,
2016), a bolsa residência estudantil, embora tenha sido evidenciada como decisiva para
continuidade dos estudos das meninas, ainda é predominantemente destinada aos estudantes
homens (85% das vagas em 2014). Mesmo decorridas mais de três décadas após o ingresso da
primeira estudante mulher, elas ainda enfrentam entraves e desigualdades no que tange ao
acesso à residência estudantil.
Além disso, as meninas só têm acesso à residência estudantil a partir dos 16 anos e se
forem emancipadas, regras essas que não se aplicam aos estudantes homens (TEIXEIRA,
2016). A maioria (69%) das alunas moradoras da residência estudantil apontaram para a
diferença nas normas atreladas ao gênero, como por exemplo a proibição do uso de bermudas
pelas meninas, inclusive nos finais de semana e feriados (TEIXEIRA, 2016). Isso ilustra o
investimento social na captura, controle e vigilância dos corpos das mulheres. Assim, a escola,
bem como as múltiplas instâncias sociais – igreja, a mídia, as leis, a medicina a família, exerce
uma “pedagogia da sexualidade e do gênero” buscando fixar uma identidade de gênero
“normal” e duradoura (LOURO, 2000). De acordo com Goellner (2010, p. 74) “o corpo é
O auxílio transporte consiste em um “auxílio financeiro para custear gastos relativos ao transporte coletivo para
deslocamento do estudante, em situação de vulnerabilidade socioeconômica no trajeto, diário,
residência/campus/residência” (IFGOIANO-URUTAÍ, 2019).
3
A residência estudantil consiste na “concessão por parte do Campus Urutaí, da infraestrutura física para os
estudantes residirem, assim como móveis e equipamentos básicos e suporte biopsicossocial” (IFGOIANOURUTAÍ, 2019).
4
O auxílio moradia é um auxílio financeiro, cujo valor é definido por edital, “para custear despesa com aluguel
para os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica” (IFGOIANO-URUTAÍ, 2019).
2
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educado por meio de um processo contínuo e minucioso, cuja ação vem conformando formas
de ser, de parecer e de se comportar”.
A autora afirma ainda que, mesmo tendo menor acesso à residência estudantil, elas não
são as mais contempladas pelas bolsas de auxílio moradia, sendo apenas 30% dessas destinada
às estudantes (TEIXEIRA, 2016). O auxílio transporte é o único programa em que as meninas
são as maiores contempladas – com 53% das bolsas (TEIXEIRA, 2016). Os dados revelam a
assimetria de gênero no âmbito dos programas de assistência estudantil, uma vez que, enquanto
55% dos estudantes homens não são contemplados com nenhuma forma de assistência
estudantil, para as mulheres estudantes esse percentual é de 70% (TEIXEIRA, 2016). O recorte
investigativo empreendido por Teixeira (2016) mostrou ainda que “somente 35% do total de
formandos são mulheres” (TEIXEIRA, 2016, p. 103). Desta forma, ela defende a importância
de que as questões de gênero sejam consideradas na estruturação das políticas de assistência
estudantil da instituição (TEIXEIRA, 2016).
O panorama apresentado a partir dos dados encontrados por essa autora, reafirma a
necessidade de investigarmos também aspectos relacionados à permanência e não apenas do
acesso das mulheres à educação. A conquista das mulheres, mediada pelos movimentos
feministas, a vida pública, e aqui, especialmente, ao acesso à educação superior foi (e ainda é)
importante para que estas pudessem ocupar postos de trabalho e ter acesso a espaços sociais
negados a elas. No entanto, a busca pela equidade de gênero na educação, bem como por uma
educação não sexista precisa considerar as múltiplas dimensões da complexa estrutura de
desigualdades que atravessa o processo de educação/escolarização das mulheres, tanto na
instituição estudada, quanto num cenário amplo.

Considerações Finais
Ao endereçar um olhar para teses e dissertações produzidas acerca do contexto
educacional do Campus Urutaí do Instituto Federal Goiano, a partir de um recorte de gênero,
retomamos fragmentos da história da instituição e como essa se articula com a inserção das
mulheres em seu corpo discente. Nesse movimento, identificamos que, embora o corpo discente
seja predominante composto por homens, ao longo do tempo, houve um aumento do número
de mulheres discentes na instituição, o que é extremamente importante do ponto de vista do
acesso das mulheres à educação de nível superior. Por outro lado, e especialmente a partir da
pesquisa de Teixeira (2016), pontuamos aspectos atrelados à permanência das discentes nessa
instituição, o que demonstra a desigualdade de gênero presente nas políticas de assistência
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estudantil.
O caminho trilhado com a presente investigação demonstra que a origem da instituição,
com forte vocação agrícola e estruturada para o atendimento ao público masculino, traz marcas
na contemporaneidade, especialmente no que tange ao acesso e a permanência das mulheres no
corpo discente do IFGoiano-Urutaí. No entanto, essas são apenas duas dimensões de uma
complexa estrutura de desigualdades que atravessa as mulheres estudantes no ensino superior.
Dessa forma, o presente trabalho se configura como um ponto de partida para compreensão da
inserção das mulheres no corpo discente dessa instituição. Sinalizamos para a necessidade de
revisitar e atualizar os dados apontados nesse trabalho, a partir de uma abordagem
interseccional, bem como considerar as experiências vivenciadas pelas mulheres discentes
nessa instituição, uma vez que essas carregam significados tanto de si quanto do mundo em que
estão inseridas.
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Resumo
O presente relato de experiência é uma síntese das observações realizadas na escola campo
mediante atividades desenvolvidas junto ao Programa de Residência Pedagógica (PRP)
ofertado pelo Instituto Federal Goiano. Este programa desempenha um papel fundamental
na formação de professores, pois é através dele que se constituem as oportunidades das
vivências específicas da docência, tornando-se um momento de excelência na articulação
entre as experiências profissionais e reflexões teóricas sobre a atuação docente. A partir da
vivência de modo remoto na escola campo do Residência Pedagógica, observa-se que esta
vem se destacando pelas habilidades de integrar os conteúdos das aulas às atividades extracurriculares, possibilitando a construção do conhecimento de forma mais atrativa. As
atividades do Residência Pedagógica estão sendo realizadas através de aulas on-line devido
a pandemia da Covid -19, porém, busca-se sempre apresentar os conteúdos utilizando a
estratégias didáticas diversas por meio da docência compartilhada, experiência que chamou
muito a atenção dos alunos, pois são vários residentes atuando na condução da aula. Os
alunos demonstraram-se interessados e participativos, fortalecendo o trabalho realizado.
Portanto, constatou-se que a formação de professores deve ser entendida como um
processo que, quando bem realizado, por meio da formação continuada, estudos e
planejamento, possibilita o enriquecimento de todo o trabalho desenvolvido nas
instituições de educação básica, oferecendo elementos para o professor refletir, estudar e
discutir com seus pares sua prática pedagógica.
Palavras chave: Residência Pedagógica. Educação básica. Formação docente.
1 Introdução
O Programa Residência Pedagógica (PRP) desempenha um papel fundamental na
formação de professores. É através dele que se constituem as oportunidades das vivências
específicas do estágio da docência, tornando-se um momento de excelência na articulação
entre as experiências profissionais e reflexões teóricas sobre a atuação do docente.
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conhecimentos e experiências, onde pode-se vivenciar a formação de professores de modo
a problematizar o ambiente escolar. Além do domínio da sala de aula e conteúdo, foi
possível ter a oportunidade de aprender com o corpo docente, alunos e com a realidade de
uma escola.
A necessidade de um bom ensino nas escolas faz toda a diferença. Nos dias atuais
ensinar é algo de muita responsabilidade e importância, pois é preciso que o docente tenha
domínio da sala de aula, bem como do conteúdo ministrado. O Programa de Residência
Pedagógica traz proposta de atividades e ensinamentos dos quais só podem ser apreendidos
na prática, assim como foi feito.
Assim, é notório que o curso de Biologia busca desenvolver profissionais
competentes e compromissados, detentores de conhecimentos necessários para a atuação
no cotidiano escolar. O Residência Pedagógica é uma boa forma de praticar o que foi
ensinado durante as aulas teóricas. No presente relatório estão contidas diversas
informações de como se desenvolveram as atividades, que tornaram possíveis ampliar o
conhecimento, unificando a teoria e a prática.
2 Metodologia
O presente relato de experiência possui uma abordagem qualitativa, o qual foi feito
a partir das experiências constituídas no primeiro módulo do Residência Pedagógica numa
escola campo do programa, subprojeto Biologia. Assim, foram ministradas aulas através da
plataforma digital Google Meet, que é um recurso tecnológico bastante eficaz e muito
utilizado no presente momento. Essa plataforma permite criar reuniões, enviar mensagens,
compartilhar links, dentre outras funções. Assim, foi criado o link da aula, enviado para os
alunos através de grupo de WhatsApp, e no horário marcado foi possível ministrar a aula.
Na busca por alternativas para execução da regência, optou-se pela realização da
regência compartilhada entre os residentes, sob a supervisão da preceptora da escola
campo, adotada para ministrar a aula de Ciências. A regência compartilhada, ocorreu com
duas ou mais residentes na execução da aula.
3 Resultados e Discussão
Ao longo do século 20, o Brasil reconheceu que não havia estrutura para formação
de professores. Na década de 60 e 70, quando houve a popularização das escolas, qualquer
um poderia ser professor, o que gerou diversos questionamentos acerca do trabalho
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docente. Na década de 80 houve o decênio da educação, que em 1988 viu-se a necessidade
de formar professores. Isso mobilizou algumas Leis e políticas, mostrando a necessidade
de priorizar a formação de professores para o desenvolvimento do país. A Lei de Diretrizes
e Bases da Educação nº. 9.394/96 estabeleceu que é necessário ter cursos de licenciatura
para formar professores, e a partir disso, ao longo dos anos houve uma movimentação
muito grande no processo de formação de professores, até chegar em estruturação de
programas como o Residência Pedagógica como política pública para a formação de
professores (VILAÇA e ARAÚJO, 2016).
Na formação de professores não existe a dissociação da teoria com a prática, assim,
o programa de Residência caminha para além da prática, na perspectiva de uma formação
profissional sólida. O Programa Residência Pedagógica é discutido em uma perspectiva de
ação transformadora da educação. Assim, ele oportuniza as vivências das realidades
escolares, levando-as para as universidades. (PANIAGO, SARMENTO e ROCHA, 2018).
Para Diniz- Pereira, Soares (2008) existem duas perspectivas da formação de
professores: a de tecnólogo do ensino e a do professor como agente social. Esta última
abordagem corrobora com a ideia de um professor reflexivo, preparado para os desafios
que as transformações no mundo contemporâneo impõem à docência, “um profissional que
reflete, questiona e constantemente examina sua prática pedagógica cotidiana, a qual por
sua vez não está limitada ao chão da escola.” (DINIZ-PEREIRA; SOARES, 2008, p. 26).
Segundo Monteiro (2017), o PRP é um programa do governo que busca a formação
dos professores, e atende milhões de alunos durante o ano em todo Brasil. Assim, a
Residência faz parte da modernização do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (Pibid), cujo objetivo é apoiar futuros professores em suas práticas pedagógicas.
Durante muito tempo o professor foi o detentor do conhecimento, no qual o aluno
era sujeito passivo e o professor o sujeito ativo e que bastaria o professor ensinar que o
aluno iria absorver todo o conteúdo, mas esta concepção foi fracassada, e observa-se que o
aluno é um ser individual, dentro da sala de aula no ambiente heterogêneo, assim o
professor deve focar nas peculiaridades que tornam o aluno diferente e único, e em
especial deve moldar a forma como ensina, pois um mesmo método pode atingir 70% dos
alunos de uma sala de aula, mas os 30% restantes não, e este é o desafio do professor,
ensinar aqueles que não irão aprender, porque possuem uma dinâmica diferente (CAMPOS,
2011).
A reflexão envolve a capacidade de pensar a respeito de si mesmo, das construções
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sociais e das estratégias de intervenção. Ela pressupõe a possibilidade, ou melhor, a
inevitabilidade de utilizar o conhecimento na medida em que ele é produzido,
enriquecendo e modificando o contexto e suas representações, assim como o próprio
processo de conhecer (CAMPOS, 2011).
A aprendizagem faz uso de diversas capacidades e potencialidades humanas, tanto
físicas e mentais, não podendo ser considerada como um simples processo de memorização,
sendo necessário que coexista um conjunto das funções mentais, e elementos físicos e
emocionais empregados simultaneamente, pois a aprendizagem envolve a participação
global do indivíduo, em seus aspectos físicos, emocionais, intelectuais e social.
Durante a pandemia, um dos maiores desafios está sendo planejar atividades, os
alunos cansam muito com as aulas remotas, as vezes se sentem confusos, tem vergonha de
mandar a dúvida que tem, a professora tem sempre que pedir que eles digam em que estão
tendo dificuldades, pois se preciso for, ela muda a forma de mediar o conhecimento, busca
outras alternativas, faz outro tipo de aula, mas sempre fará o que for necessário para que
nenhum aluno fique no prejuízo.
Os alunos da Educação Básica não são como alunos de graduação e pós-graduação,
eles apresentam maior dificuldade em aprender de forma remota nas aulas com o uso das
plataformas digitais. Por mais que se grave vídeos, que monte atividades bem elaboradas,
que receba devolutivas e faça a correção gravada das atividades, eles ainda são muito
jovens para lidar com esse modelo de aulas. Muitos não possuem maturidade, as vezes
postam coisas que não são pertinentes com o propósito do grupo, tendo que ter a atenção
chamada.
A disciplina de Ciências da Natureza, na Educação Básica, contribui com uma
construção de uma base de conhecimentos contextualizada, na qual prepara os alunos para
juntamente tomar iniciativas, elaborar argumentos e apresentar proposições alternativas,
bem como fazer uso de diversas tecnologias (BRASIL, 2010).
A princípio, na aula de Ciências, houve certa apreensão, pois acreditou-se que seria
bastante solitário ministrar aula de forma remota. Entretanto, foi muito surpreendente
verificar que mesmo com as diversas câmeras desligadas, os alunos estavam presentes e
assistiram a aula. Pode-se aproveitar para falar da importância do aprendizado de ciências
biológicas e a importância da ciência para a pesquisa, e do quão importante é para não
acreditar em tudo que se vê nas mídias sociais e não sair compartilhando notícias falsas,
estudar para saber diferenciar notícias falsas de notícias reais com base em pesquisas e
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sites confiáveis.
Durante as aulas ministradas, os alunos ficaram muito surpresos ao perceberem que
haviam duas professoras. Ao final ficaram todos curiosos por saber que somos estudantes,
e levantaram muitos questionamentos a respeito de diversos assuntos como a eficácia do
álcool em gel contra o Coronavírus, e até mesmo a respeito da instituição de ensino em que
estudamos.
A experiência de aula compartilhada foi bastante engrandecedora e satisfatória. A
existência de duas professoras para ministrar a aula proporciona um respaldo significativo,
no qual uma professora apoia a outra, trazendo mais amparo e segurança para ambas
docentes.
4 Considerações Finais
O Programa Residência Pedagógica é um elemento primordial na formação do
aluno acadêmico, item o qual motivará o desenvolvimento para a docência na graduação. É
neste momento em que o estagiário usa a teoria na prática, sempre buscando uma reflexão
após cada aula para melhorias e mudanças ao longo deste período.
Não houve momentos de observação presencialmente na escola, as aulas foram
ministradas na sala virtual, pela professora do Residência Pedagógica. As aulas foram
trabalhadas com o livro didático de cada série, que foi fundamental, para se conhecer o
conteúdo apresentado, identificando os princípios e as metodologia que a Base nacional
Comum Curricular disponibilizou para que os alunos estudassem em cada série, criando
também a oportunidade de se interagir com as professoras e alunos, onde foi possível se ter
uma clara noção do que é ser um docente no ensino de Ciências.
Nota-se que a identidade profissional do docente, está intimamente ligada às
condições de trabalho oferecidas, e à qualidade da formação proporcionada ao profissional,
pois um profissional que não tem acesso à uma boa qualificação e não tem condições
adequadas de trabalho, não terá condições de oferecer uma educação de qualidade aos seus
alunos, prejudicando não somente os educando, mas sua própria exatidão no trabalho
realizado.
Refletindo sobre a regência compartilhada, pode-se perceber que não é apenas o

professor em sala de aula. Assim, as experiências permitiram analisar qual é o trabalho do professor de Edu
prático através de uma nova tecnologia de aulas on-line.
Para a formação e capacitação do docente, o Programa de Residência Pedagógica
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proporciona uma experiência muito ampla da vivência em sala de aula e das práticas
docentes. Foi possível vivenciar na prática o ambiente de sala de aula, as dificuldades
existentes, as metodologias de ensino, e como ocorre o processo de aprendizagem.
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Resumo:
Este trabalho trata-se de uma pesquisa em andamento com o tema Avaliação da
Aprendizagem nas Aulas Remotas. Com a suspensão das aulas presenciais no ano de 2020
devido à pandemia do Coronavírus, as instituições de ensino aderiram à modalidade de
ensino remoto, através do Parecer nº 19 de dezembro de 2020 do Conselho Nacional de
Educação (CNE) em apoio a Lei nº 14.040 de agosto do mesmo ano. Tratando-se de um
novo tempo com novos desafios, os profissionais da educação precisaram elaborar novas
estratégias para oferecer um ensino de qualidade aos seus alunos, porém percebemos que
uma das maiores dificuldades de nossos professores está em avaliar seus alunos à distância.
O objetivo desta pesquisa é demonstrar estratégias e soluções que permitam nossos
profissionais da educação avaliarem a aprendizagem dos estudantes remotamente. Para
isso, fizemos uma pesquisa bibliográfica descritiva tendo como principais aporte teórico a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as pesquisas de Araújo et all (2020), Costa &
Nascimento (2020) e Luckesi (2000). Até o momento, constamos que os professores ainda
estão presos a uma ideia de exames classificatórios como modelo de avaliação e na
modalidade remota os resultados delas têm frustrados os professores, além disso, há uma
desconfiança por parte dos educadores na pureza deste processo avaliativo, pois eles levam
em conta que durante atividades avaliativas pode ocorrer interferências ou fraudes e que os
seus alunos podem ter problemas com a conexão da internet, situações no lar que tiram a
concentração do aluno ou pressiona-o. Esperamos, com esta pesquisa, auxiliar os gestores,
coordenadores, professores e aqueles que ainda estão em processo de formação, orientando
através de uma análise das habilidades e competências disponibilizadas pelo documento da
BNCC, com isto levando aos educadores um instrumento que sirva como reforço.

Palavras-chave: Aulas remotas. Avaliação. BNCC.
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Resumo:
O presente trabalho se caracteriza como um relato de experiência descritivo, construído através
da abordagem qualitativa e parte do objetivo de apresentar um relato crítico em torno das
dificuldades enfrentadas pela comunidade escolar e pelos participantes do programa Residência
Pedagógica no contexto pandêmico. O relato foi elaborado a partir do levantamento
bibliográfico e das análises das experiências enquanto bolsistas do programa Residência
Pedagógica- História no Colégio Edna May Cardoso, localizado em Santa Maria, Rio Grande
do Sul. Parte-se da hipótese de que tanto o andamento das aulas quanto o desenvolvimento do
programa na instituição enfrentam obstáculos e renovações dentro do modelo de ensino remoto.
Relatar as experiências vividas enquanto bolsistas do projeto torna-se um exercício crucial para
a formação docente no cenário atual, o que atesta a pertinência acadêmica do presente trabalho.
Palavras-chave: Residência Pedagógica. Ensino Remoto. Covid-19. Colégio Edna May
Cardoso.
1 INTRODUÇÃO
Segundo o artigo N° 5 da portaria Gab N°259 de 17 de dezembro de 2019, O Programa
Residência Pedagógica tem como principais objetivos:
I - 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;
II - promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de licenciatura
às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC);
III - 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; e
IV - fortalecer o papel das redes de ensino na formação de futuros professores. (BRASIL,
2019, p. 2).

Cumprir tais objetivos em meio à pandemia de Covid-19 significa enfrentar novos
desafios dentro do ensino-aprendizagem de História e das demais disciplinas. Diante desse
contexto foram acionadas uma série de medidas emergenciais que visavam conter a pandemia

do novo coronavírus, dentre elas, a portaria N° 343 do Ministério da Educação e a Medida
Provisória N° 934/2020, que prescrevem sobre o andamento das atividades do setor na
educação. Nesse cenário, as atividades acadêmicas e escolares passaram a ocorrer de forma
remota, bem como a atuação dos Residentes Pedagógicos de todo o país. Diante disso, parte-se
da hipótese que, tanto o andamento das aulas quanto o desenvolvimento do programa na
instituição, enfrenta obstáculos e renovações dentro do modelo de ensino remoto. Desse modo,
relatar as experiências vividas enquanto bolsista do projeto torna-se um exercício crucial para
a formação docente no cenário atual, o que atesta a pertinência acadêmica do presente trabalho.
2 METODOLOGIA
O presente trabalho se caracteriza como descritivo de abordagem qualitativa e parte do
objetivo de apresentar um relato crítico em torno das dificuldades enfrentadas pela comunidade
escolar e pelos participantes do programa Residência Pedagógica no contexto pandêmico. Esse
relato de experiência foi construído a partir do levantamento bibliográfico e das análises das
experiências enquanto bolsistas do programa Residência Pedagógica- História no Colégio Edna
May Cardoso, localizada em Santa Maria, Rio Grande do Sul. A experiência relatada abarca
um total de seis meses de atuação enquanto bolsistas, no período de outubro de 2020 a março
de 2021.
Para o levantamento bibliográfico foram utilizadas produções acadêmicas do
Observatório Socioeconômico da COVID-19 (OSE) da UFSM, a portaria que regulamenta o
programa Residência Pedagógica edição 2020, o livro Reflexões e Desafios das Novas Práticas
docentes em tempos de Pandemia, de 2020 bem como as portarias N° 343 do Ministério da
Educação, a Medida Provisória N° 934/2020.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a implementação da portaria nº 343 pelo Ministério da Educação e da Cultura
(MEC), foram suspensas as aulas presenciais nas redes de ensino de todo Brasil (RODRIGUES,
SANTOS, 2020, p. 54). As escolas, professores e a comunidade de alunos e pais não estavam
preparados para esse contexto e por isso, a situação se tornou ainda mais difícil para todos.
Quando o Residência Pedagógica se inseriu no ambiente escolar, as aulas presenciais já
encontravam-se suspensas e sem previsão de volta, por isso, o contato direto entre os residentes,
alunos, responsáveis e professores não ocorreu. A visitação à escola foi realizada assim como
o previsto, cumprindo todos os protocolos sanitários necessários, porém, devido a

implementação da bandeira preta no município de Santa Maria, as próximas ações do grupo de
residentes foram suspensas.
O fechamento de todas redes de ensino causou grandes abalos na vida dos estudantes,
principalmente aqueles que dependiam das escolas para realizar suas principais refeições do
dia. O colégio Edna May encontra-se em uma zona periférica de Santa Maria, a maioria dos
alunos fazem parte de famílias de baixa renda e para essas famílias a escola é muito mais que
um local de aprendizagem. Os alunos recebem acolhimento, refeições e apoio psicológico.
Devido a pandemia, todo esse suporte acabou enfraquecido, assim como os laços entre discentes
e docentes.
Dentro do ensino remoto emergencial, o acesso à internet é fundamental para o
andamento das atividades escolares. Diante disso, todas as atividades desenvolvidas no projeto
até o momento se deram no ambiente virtual. Através dele os bolsistas vêm realizando
observações, intervenções e produções de materiais didáticos.
No que confere às ações do Residência Pedagógica-História, o grupo tem procurado
desenvolver estratégias e ferramentas para o ensino-aprendizagem dentro do mundo virtual
afim de cumprir com os objetivos do programa e contribuir para a qualidade das educação nesse
momento. Uma das ações promovidas pela coordenadora do programa, Professora Dra Mariana
Thompson Flores, foi a organização de uma série de seminários online cujo principal objetivo
é instrumentalizar os integrantes do projeto para o uso das ferramentas digitais e do
ciberespaço. Através desses seminários, os residentes aprenderam e vêem aprendendo a
produzir e editar vídeos, desenvolver materiais didáticos virtuais e gameficar suas aulas, por
exemplo.
Entretanto, na experiência enquanto residentes foram observadas as dificuldades de
adesão às aulas síncronas de História, devido à falta de acesso à serviços de internet, o que
visivelmente compromete o aprendizado dos educandos. Apesar do ciberespaço representar um
ambiente riquíssimo em recursos para o ensino-aprendizagem, seu acesso ainda não é integral
no Brasil e na escola Edna May Cardoso.
Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE “uma, em
cada quatro pessoas no Brasil, não tem acesso à internet, 46 milhões de brasileiros não acessam
a rede, nas áreas rurais chega a cerca de 53,5%” (BRASIL, 2020 apud SILVA; SILVA, 2020,
p. 58). Esses dados são verificados no cotidiano da escola em questão e comprometem
significativamente a aprendizagem dos educandos. Conforme observado, uma parcela dos
alunos têm a conexão com a internet interrompida durante os encontros online ao tempo que

outra sequer os acessa. Essa situação fez com que os residentes sequer tivessem o contato
mínimo com alguns alunos das turmas que acompanham.
Diante desse cenário, as ferramentas de comunicação pessoal como o Whatsapp surgem
como principal forma de manter o contato com os educandos. O período pré ENEM 2020 ilustra
bem essa situação. Através de um grupo no aplicativo citado, com os residentes-História e os
estudantes do Terceiro ano do Ensino Médio da escola, foi possível construir uma programação
de preparação para a prova com postagens diárias de dicas, sugestões e orientações. Por fim,
foi realizado um chamado “Aulão” via Google Meet, afim de retomar os conteúdos de História
que poderiam ser cobrados na prova e tirar dúvidas finais.
Como forma de garantir o acesso ao ensino, a escola mantinha postagens quinzenais de
atividades de cada disciplina através dos diversos meios disponíveis. Infelizmente a adesão
ainda era baixa e hoje a escola passou a contar com postagens mensais de atividades. Para
aqueles que não possuem nenhum tipo de acesso à rede, são disponibilizados polígrafos com
todas as matérias e conteúdos a serem trabalhados naquele mês. A partir do primeiro contato
com o material, os alunos passam a realizar o processo de aprendizagem sem auxílio direto dos
professores, o que compromete seu ensino e pode gerar grandes perdas ao longo do ano letivo.
Em conjunto com o material são encaminhadas atividades que devem ser realizadas e
enviadas aos professores antes da próxima postagem, as quais os residentes-História têm
liberdade para participar da produção. Ao todo, os alunos possuem um período de 30 dias para
compreender o conteúdo, sozinhos ou com o auxílio de aulas síncronas que ocorrem
semanalmente e tem duração de 45 minutos, e realizar as diversas questões formuladas pelos
docentes. Como tratado acima, as aulas síncronas possuem baixa adesão e participação, o que
demonstra um afastamento entre a escola e aluno que foi intensificado durante a pandemia de
Covid-19.
Como reflexo das demandas e desafios trazidos pela pandemia ao campo da educação,
os educadores têm enfrentado uma série de obstáculos que levam à sobrecarga de trabalho.
Somado às atividades do cotidiano docente, como planejamento, registro em diário de classe e
reuniões pedagógicas, a equipe de professores do Colégio Edna May Cardoso enfrenta a
necessidade de se reinventar enquanto educadores no ensino remoto. O compromisso de
aprender a lidar com tecnologias antes desconhecidas pela maioria dos docentes da instituição,
a apresentação de relatórios, o cumprimento de atividades burocráticas e o constante esforço de
contato com alunos são tarefas que passaram a fazer parte do dia-a-dia desses docentes.

Dentro da experiência relatada foi observada, sobretudo, a imensa dificuldade dos
docentes mais velhos em lidar com os meios digitais. Embora a Secretaria de Educação do
estado do Rio Grande do Sul (SEDUC/RS), tenha disponibilizado vídeos tutoriais e ferramentas
de formação para aprender a lidar com esses meios, a equipe docente da escola ainda apresenta
dificuldades para utilizar as ferramentas tecnológicas online. As dificuldades vão desde o
acesso aos links do Google Meet e o upload de arquivos nos drives até o preenchimento de
tabelas para a organização burocrática.
A partir das observações pôde-se perceber esse desafio contribui ainda mais para a
defasagem dos estudantes nas aulas remotas. Conforme observado, é através da exaustão
profissional causada pela quantidade de horas a mais de trabalho fora do expediente que os
educadores da escola em questão se esforçam para cumprir com seu papel dentro da educação.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das observações e análises bibliográficas o objetivo proposto pôde ser
cumprido. Através desse trabalho foi possível elencar os principais obstáculos que a
comunidade escolar do Colégio Edna May Cardoso enfrenta, o que confere a relevância
acadêmica dessa produção. Entre elas estão a difícil adesão dos alunos às aulas síncronas e a
baixa participação daqueles que as acessam; os problemas enfrentados para o acesso ao Google
Classroom, tanto de professores quanto de alunos e residentes; a sobrecarga dos docentes, que
produzem materiais para postagens online, polígrafos e preparam aulas síncronas, além de todo
suporte que tentam dar aos discentes fora dos horários delimitados; dificuldades em torno da
tecnologia, de ambos os lados do ensino, visto que nos encontramos em um cenário adverso,
para o qual professores e alunos não foram previamente preparados.
Os residentes de História da Universidade Federal de Santa Maria têm se envolvido nas
aulas de seus preceptores na medida em que é possível. Acompanhando as aulas síncronas e
participando da criação de materiais didáticos e da formulação das postagens que são enviadas
aos alunos. Porém, como citado anteriormente, o contato com os discentes ainda é baixo, visto
que apenas uma parcela pequena das turmas frequentam as aulas e interagem durante o curto
período de 45 minutos que é disponibilizado para cada matéria. Nesse ponto, podemos dizer
que perde-se um dos grandes objetivos do programa, que é justamente o contato com a sala de
aula e com a realidade vivida por todos.
Por outro lado, são tempos de aprendizagem de outros assuntos e aperfeiçoamento dos
meios tecnológicos que anteriormente não aconteceriam. A coordenação do programa têm

organizado diversas palestras/aulas que englobam assuntos desde a gamificação dentro das
salas de aula até discussões sobre o uso do cinema como recurso didático, para melhor formação
dos licenciandos que visam a entrada nas salas de aula. Por isso, mesmo que tenham sido meses
difíceis em determinados aspectos, a formação dos estudantes de História continuou.
Diante disso, aqueles que participam do programa Residência Pedagógica também
encararam e vem encarando os mesmos desafios. Quando colocada em perspectiva com os
objetivos do programa citados anteriormente, essa situação aponta algumas diretrizes. Em
primeiro lugar, para a demanda de desenvolverem-se novos métodos para o ensinoaprendizagem que dialoguem com o ciberespaço e as ferramentas digitais. Em segundo lugar,
a urgência de se fortalecer as redes de relação entre as Instituições de Ensino Superior, as
escolas públicas de educação básica e a comunidade escolar como forma de garantir a qualidade
do ensino remoto.
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Resumo:
O projeto de ensino “Temos todo tempo do mundo? A EJA e a organização dos estudos na
pandemia da COVID-19” objetivou contribuir com as reflexões sobre as possibilidades e os
desafios da organização, individual e coletiva, dos estudos dos alunos do Curso Técnico em
Enfermagem Integrado ao Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos do
IFG/Câmpus Águas Lindas, durante o processo de Ensino Remoto Emergencial (ERE),
estratégia adotada pela instituição em decorrência da pandemia de COVID-19. Os
procedimentos metodológicos foram divididos entre o planejamento e a execução das
atividades, com a realização de reuniões de equipe, a oferta de minicursos e monitorias
virtuais, além da produção de cartilha com a síntese do conteúdo apresentado e o diálogo de
encerramento do projeto, com o propósito de sistematizar as avaliações dos participantes
acerca do mesmo. Esperou-se, com isso, apontar caminhos para a organização dos estudos e
reforçar o vínculo dos estudantes com a escola, ação fundamental na fase de Ensino Remoto
Emergencial, sobretudo junto ao público de jovens e adultos do Câmpus Águas Lindas, que
vivencia, simultaneamente, o tempo do trabalho e o tempo da escola.
Palavras-chave: Organização dos estudos. Educação de Jovens e Adultos. Ensino Remoto
Emergencial. Câmpus Águas Lindas.
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1 Introdução
Há mais de um ano, o Brasil tem passado por uma situação atípica, nas ações de
enfrentamento a pandemia da COVID-19, e para tanto, precisando reorganizar sua dinâmica
interna em vários setores: na saúde pública, na garantia da renda básica emergencial, nas
relações comerciais, na educação, dentre outros.
Por ser um lugar de encontro, relações sociais, atividades coletivas e
compartilhamento de espaços, as escolas são peça-chave no controle da pandemia. Nesse
sentido, o isolamento social e o afastamento da instituição escolar tornaram-se realidade para
inúmeros estudantes por todo o país.
O caso do Instituto Federal de Goiás/Câmpus Águas Lindas não difere desse cenário
e, num primeiro momento, que abrangeu a segunda quinzena de março de 2020 até o final
do mês de julho, suas atividades acadêmicas foram suspensas. Uma vez que a instituição
necessitou de um tempo para compreender melhor o que estava ocorrendo a fim de tomar
decisões sempre “considerando os riscos à vida e à saúde e a necessidade de prevenção e de
proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia
gerada pela Covid-19” (PORTARIA NORMATIVA 14/2020 - REITORIA/IFG DE 24 DE
JULHO DE 2020).
A adoção do Sistema de Ensino Emergencial (SEE) conforme Resolução 20/2020 REI/CONSUP/REITORIA/IFG, de 30 de junho de 2020, para o desenvolvimento das ações
do ensino mediadas ou não por tecnologias digitais da informação e comunicação, surgiu
como o caminho a ser utilizado para a retomada dos estudos, trazendo novidades e desafios
para a comunidade acadêmica em geral, sendo estes docentes, técnico-administrativos, mas
talvez, sobretudo, para os discentes.
Através da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 07, DE 17 AGOSTO DE 2020PROEN/IFG definiu:
o Regulamento Acadêmico para implantação do Sistema de Ensino Emergencial
(SEE) em cursos presenciais de Educação Profissional Técnica de nível médio na
forma articulada integrada, na forma subsequente, na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos e de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás (IFG) durante o período de enfrentamento da Pandemia de
COVID 19.

A referida instrução normativa em seu artigo 6º elenca os objetivos do SEE. Sendo
estes:
I – Garantir o processo de ensino e aprendizagem entre professores e alunos,
durante o período de enfrentamento da Pandemia de COVID-19;
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II – Garantir a oferta de atividades acadêmicas que estejam validadas para o
computo de carga horária semestral/anual mínima prevista nos PPCs, para o ano
letivo de 2020, respeitando a legislação vigente e os limites impostos pelas
especificidades do processo formativo que envolvem a oferta remota das
disciplinas práticas e laboratoriais, bem como do estágio curricular
supervisionado;
III – Desenvolver ações que garantam a permanência e êxito, minimizando a
reprovação, a evasão e o abandono escolar;
IV – Salvaguardar o caráter de excepcionalidade próprio ao SEE;
V – Preservar os princípios, as finalidades, os objetivos e as políticas pactuadas
coletivamente e expressas nos documentos institucionais;
VI – Garantir a acessibilidade às plataformas, acesso tecnológico e, quando
necessário, recursos de tecnologia assistiva para alunos e docentes com
deficiências, bem como apoiar a elaboração e a acessibilidade pedagógica do
material didático (síncrono e assíncrono) para os alunos com deficiência;
VII – Avaliar o alcance, os efeitos e os desdobramentos do sistema remoto de
ensino, por meio de processos avaliativos e investigativos que possam orientar o
próprio SEE e políticas futuras;
VIII – Garantir a qualidade no ensino respeitando as especificidades de cada nível
e modalidade de ensino, bem como as etapas dos processos formativos;
IX – Promover o Ensino Remoto Emergencial enquanto durar o período de
indicação de protocolos sanitários severos por ocasião da pandemia gerada pela
COVID-19;
X – Garantir condições de acessibilidade aos docentes e discentes com
necessidades específicas ou não, nos momentos remotos síncronos e assíncronos,
incluindo a acessibilidade do material pedagógico.

No intuito de garantir a concretização de tais objetivos, em especial os itens I, III e
VIII surgiu a premente necessidade de desenvolver no âmbito do IFG Câmpus Águas Lindas
de Goiás o Projeto de Ensino intitulado “Temos todo tempo do mundo? A EJA e a
organização dos estudos na pandemia da COVID-19”.
Importante destacar alguns elementos que caracterizam o município de Águas Lindas
de Goiás onde se situa o Câmpus do IFG onde o projeto foi desenvolvido. Município que
completou no dia em 12 de outubro de 2020 vinte e cinco anos de emancipação.
Tendo como base dados do IBGE de 2020 e do Instituto Mauro Borges 2018 o
município possui uma população estimada de 217.698 habitantes, está em sexto no Ranking
dos vinte maiores municípios goianos em população, porém quando o assunto é o índice de
desempenho dos municípios ele se encontra na lista do Ranking dos dez piores municípios
goianos.
Ainda de acordo com Pesquisa Metropolitana Por Amostra De Domicílios - PMAD
- 2017/2018 coordenada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan,
Águas Lindas de Goiás, sua população é majoritariamente jovem, negra, oriundos do Distrito
Federal e estados da região Nordeste do país.
Característica marcante do município é o fato de pertencer a Região Integrada de
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Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE1, o mesmo sofre os impactos do
processo de gentrificação2 que os permeia.
No que tange aos níveis de escolaridade o PMAD registra:
Ao serem analisados os níveis de escolaridade da população, sobressaíram-se dois
níveis de ensino: o fundamental incompleto, com 30,51% (63.081 pessoas) e o
ensino médio completo, com 19,32% (39.943 pessoas). Deve-se assinalar também
que 3,06% ou 6.334 pessoas, com 15 anos ou mais, declararam-se analfabetos (que
não sabem ler nem escrever ou apenas sabem assinar o próprio nome) e 5,06%
(10.470) apenas sabem ler e escrever (pessoa capaz de ler e escrever pelo menos
um bilhete simples, sem ter frequentado a escola). No outro extremo, 6.657
(3,22%) pessoas revelaram ter curso superior incompleto e 6.722 (3,25%) superior
completo. Possuem especialização 452 pessoas (0,22%), não tendo sido
constatado nenhum caso declarado de pessoas com mestrado ou doutorado.

É neste contexto que o IFG Câmpus Águas Lindas de Goiás inicia suas atividades no
dia 14 de abril de 2014 tendo, de acordo com o relatório do Observatório do Mundo do
Trabalho (2013, p. 52), a seguinte missão:
atuar com vistas a promover ações educativas e culturais bem como a coprotagonizar arranjos (produtivos, sociais e culturais) locais, de modo a
proporcionar projetos e processos sociais que estimulem a organização da
sociedade civil, a elevação cultural e escolar e a contornar diversos problemas
sociais na sociedade local. Neste sentido, ocupa grande importância o
desenvolvimento de políticas, programas e projetos, sobretudo de pesquisa e
extensão, orientados para a intervenção institucional de reversão deste quadro.

Passando-se sete anos desde sua inauguração, atualmente o Câmpus oferta três cursos
de Ensino Médio Técnico Integrado (Análises Clínicas, Meio Ambiente, Vigilância em
Saúde), um curso Técnico em Enfermagem Integrado ao Ensino Médio na modalidade de
Educação para Jovens e Adultos – EJA e um curso de ensino superior de licenciatura em
Ciências Biológicas, atendendo, aproximadamente quatrocentos e oitenta estudantes por
ano.
Considerando os aspectos elencados acima e ainda lançando um olhar
especificamente ao público do Curso Técnico em Enfermagem Integrado ao Ensino Médio
na modalidade EJA é notório que estes possuem particularidades que envolvem, por

1

A RIDE foi criada pela Lei Complementar n° 94, de 19 de fevereiro e regulamentada pelo Decreto n° 2.710,
de 04 de agosto de 1998, alterada pelo Decreto n° 3.445, de 04 de maio de 2000. A RIDE é constituída pelo
Distrito Federal, pelos municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia,
Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia,
Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto,
Valparaíso de Goiás e Vila Boa, no Estado de Goiás, e de Unaí, Buritis e Cabeceira Grande, no Estado de
Minas Gerais.
2
Processo de transformação urbana em que a população original de bairros deteriorados ou empobrecidos é
deslocada progressivamente para lugares mais afastados dos centros, sendo substituída por uma população de
maior poder aquisitivo. Esse processo inclui ciclos de desvalorização (abandono e deterioro) e de valorização
(investimentos públicos e privados) como estratégia de apropriação do capital espacial. (LÓPEZ, 2008)

4

exemplo, o intervalo de anos longe da escola, o ritmo de vida e trabalho atribulado (tendo
que lidar com afazeres domésticos e/ou o percurso cotidiano para o Distrito Federal, em
razão de emprego), a privação financeira e a maior dificuldade no manuseio de tecnologias,
o que justifica o desenvolvimento do projeto de ensino pelo propósito de contribuir na
organização do tempo e da rotina de estudos dos jovens e adultos do Câmpus.
Neste momento de pandemia, não apenas em uma perspectiva prática, o projeto
preocupou-se em oportunizar, aos cursistas, reflexões filosóficas, pedagógicas e sociais a
respeito da noção de tempo, a relação entre saúde e educação, as expectativas de inserção no
mundo do trabalho e as possibilidades de continuação dos estudos.
Assim o objetivo geral do projeto de ensino foi contribuir com a organização,
individual e coletiva, de uma rotina de estudos dos discentes do curso técnico em
Enfermagem na Modalidade EJA identificando possibilidades e limites durante o Ensino
Remoto Emergencial.
A proposta conta com os seguintes objetivos específicos para atingir tal ideário:
discutir sobre a organização de tempo de estudos de forma remota; debater sobre as
metodologias de estudo on-line; analisar as questões que envolvem a busca pelo equilíbrio
entre saúde e educação em tempos de pandemia COVID-19; esclarecer sobre a importância
dos estudos com vistas ao ensino superior.

2 Metodologia
O projeto de ensino foi submetido ao edital n° 28/2020/PROEN/IFG sendo
contemplado, tendo assim apoio financeiro institucional. O que permitiu a composição de
uma equipe que contou com uma coordenadora técnica administrativa em educação pedagoga do Câmpus, um colaborador docente e quatro discentes da licenciatura em
Ciências Biológicas na condição de bolsistas.
Tal projeto foi alocado no Eixo 3.1.8 do Edital: Enfrentamento da pandemia de
COVID – 19, com certificação de trinta e seis horas e duração de quatro meses, sendo
desenvolvido entre outubro de 2020 e fevereiro de 2021.
O desenvolvimento do projeto que teve como público alvo os discentes do Curso
Técnico em Enfermagem Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA obedeceu a
algumas etapas metodológicas, sendo elas:
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● reuniões de equipe para divisão de trabalho, fechamento de datas e possíveis
mudanças no cronograma;
● criação de estratégia de seleção dos discentes participantes do projeto;
● divisão da equipe em dois grupos para prestação de apoio na monitoria;
●

realização de 15 encontros virtuais síncronos.

A seleção dos discentes cursistas foi realizada através de ampla divulgação do
projeto nas redes sociais oficiais do Câmpus e disponibilização de formulário elaborado no
Google Forms. A princípio não se limitou número de participantes visando atender, ao
máximo, todos aqueles que demonstrassem interesse. Obtendo assim um total de quarenta

cursistas.
Fonte: Arquivos da pesquisadora (IFG, 2020)3

Os encontros virtuais síncronos, todos com duração de três horas cada, divididos
entre três reuniões de equipe, cinco minicursos, cinco monitorias, um encontro para o
fechamento da produção de uma cartilha de estudos on-line e uma live final do projeto.
Os minicursos foram ofertados quinzenalmente às quartas-feiras, no período
vespertino, com os seguintes temas: "Filosofia do Tempo: historicidade e contextualização”,
“Organização do Tempo: Como montar um cronograma de estudos”, “Metodologias de
estudo Online", " Saúde e Educação: A necessidade de um equilíbrio", "Mundo dos

3

Figura elaborada pela pesquisadora utilizando os recursos disponíveis na plataforma de design gráfico
Canva (https://www.canva.com/)
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vestibulares/concursos: como criar um cronograma de estudos adequado".
Para ministrar os minicursos além de membros da equipe do projeto contamos com
a participação de docentes da instituição, de convidados externos vinculados a área da
educação e de um egresso.
Na semana seguinte a cada minicurso instituiu-se encontros de monitorias individuais
e ou coletivas. Os discentes bolsistas da equipe foram divididos em dois grupos, assim cada
dois monitores bolsistas acompanharam um grupo a fim de minimizar os impactos do Ensino
Remoto Emergencial - ERE, bem como sanar dúvidas dos minicursos passados. Quanto a
escolha da estratégia de ensino aprendizagem monitoria, faz-se importante destacar que:
O aluno-monitor desenvolve diversas habilidades, tanto intelectuais quanto
sociais, podendo dinamizar e contextualizar os conteúdos da disciplina que
monitora, reconstruindo com os estudantes conhecimentos acerca dos assuntos
abordados, ao mesmo tempo em que também adquire experiências positivas que
auxiliam em lidar com a expectativa de se tornar um futuro profissional docente
(BARBOSA, 2013, p. 5472).

Uma vez que os bolsistas estão matriculados em um curso de licenciatura que tem
como finalidade o preparo para o exercício da docência e visando atender de forma mais
exitosa aos discentes cursistas, a equipe entendeu que a escolha da adoção de monitorias ao
longo do desenvolvimento do projeto contemplaria esses dois aspectos.
Todas as atividades síncronas foram realizadas pela plataforma Google Meet e
posteriormente foram disponibilizadas em uma sala virtual do Google Classroom criada
exclusivamente para atender as demandas dos cursistas. Para melhor suprir as necessidades
de comunicação entre a equipe executora do projeto e discentes cursistas, um grupo no
whatsapp foi criado. Nele eram postados avisos e o esclarecimento de dúvidas.
Ao final de todos os momentos formativos a equipe executora do projeto criou um
arquivo compartilhado entre todos na plataforma de designer gráfico Canva para elaboração
de uma cartilha de estudos individual a partir das experiências com os discentes do projeto.
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Fonte: Arquivos da pesquisadora (IFG, 2020)4

Com a cartilha de estudos online concluída fez-se um movimento de ampla
divulgação aos demais discentes do IFG.

3 Resultados e Discussão
Do ponto de vista institucional, acredita-se que, através do desenvolvimento do
projeto, colaborou-se para a manutenção da proximidade dos estudantes com as atividades
acadêmicas, no sentido de manter o vínculo entre a escola e o aluno, principalmente pela
natureza da Educação de Jovens e Adultos, que é possibilitar a conclusão da escolarização
dos que não tiveram essa oportunidade quando mais jovens.
Essas pessoas possuem distintas e plurais trajetórias de vida e de espaço, são
trabalhadoras, estão à procura de uma vida estável e um futuro digno, possibilidades, muitas
vezes, associadas à escola e à educação como formas de enfrentar as incertezas do cotidiano.
Ao refletir sobre os jovens e adultos, Arroyo (2017, p. 57) assevera: “Quando até essas bases
do viver e do trabalhar são incertas, a incerteza invade seu viver no presente e no futuro.

4

Figura elaborada pela pesquisadora utilizando os recursos disponíveis na plataforma de design gráfico
Canva (https://www.canva.com/)
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Destrói suas identidades sociais. A incerteza invade até sua volta aos estudos”.
Dessa forma, este projeto, que certamente não teve a pretensão de aprofundar as
discussões sobre a EJA, reconhece, no entanto, ser pertinente o auxílio na compreensão,
pelos participantes, da necessidade de organizar sua rotina de estudos, cientes das limitações
desse processo, que também foram preocupações da equipe proponente, justamente pela
sensibilidade com a qual a EJA deve ser tratada. Como salientam Ciavatta e Rummert (2010,
p. 465):
A pensarmos na EJA, não podemos fazê-lo de forma abstrata, ignorando
sua história que, tal como se configurou até hoje, é permeada por uma
perspectiva negativa que a associa a algo semelhante a compensar,
consertar ou curar. [...] Tal perspectiva desqualifica, a priori, os alunos
jovens e adultos da classe trabalhadora que trazem para o espaço-tempo
escolar tanto a marca da destituição de direitos, quanto a riqueza de suas
experiências de luta pela vida.

O grupo avalia que todos os objetivos, tanto o geral quanto os específicos, foram
cumpridos a contento, uma vez que os minicursos promoveram enriquecedoras discussões
que perpassam pelas temáticas da organização do tempo de estudos de forma remota; das
metodologias de estudo on-line; das questões que envolvem a busca pelo equilíbrio entre
Saúde e Educação em tempos de pandemia de COVID-19 e da importância dos estudos com
vistas ao Ensino Superior e melhor preparação para inserção ao mercado de trabalho.
Tanto durante os minicursos como na realização das monitorias em grupo e
individualmente ficou notória a contribuição do projeto aos discentes do Curso Técnico em
Enfermagem na modalidade EJA na organização de seus estudos em tempos de Ensino
Remoto e na forma como os mesmos precisam aprender a lidar com as novas tecnologias.

4 Considerações Finais
O desenvolvimento do projeto propiciou uma troca de experiências e saberes entre
os alunos participantes e destes com a equipe. Contribuiu com a formação docente dos
monitores, oriundos da Licenciatura em Ciências Biológicas do Câmpus, uma vez que os
mesmos desempenharam ações inerentes à docência que envolve o processo ensino
aprendizagem. Os minicursos e monitorias foram profícuos, abordando temas de relevância
pedagógica para a formação acadêmica e humanista dos discentes.
Os minicursos ministrados por docentes do IFG Câmpus Águas Lindas, convidados
externos que atuam em outras redes de ensino e um egresso do câmpus foi avaliado como
9

momentos extremamente positivos que propiciaram o desempenho e aquisição de novos
conhecimentos tanto dos cursistas quanto da equipe executora.
A construção da cartilha permitiu visualizar o projeto de uma forma mais concreta e
também a disseminação de uma forma mais abrangente, de conteúdos e aprendizados
adquiridos durante sua execução.
Ressalta-se como novas temáticas que o projeto neste curto espaço de tempo não
conseguiu desenvolver, mas que podem ser otimizados para uma nova edição:
a) Leitura e interpretação de editais;
b) Aprofundamento em metodologias de estudo on-line;
c) Distinção entre frequentar a escola e realizar os próprios estudos.
Ao listar tais temáticas fica aqui registrado o anseio da equipe executora baseado no
feedback que obtiveram dos cursistas durante a execução do projeto, de em momento
oportuno lançar uma segunda edição oportunizando assim a ampliação de conhecimentos
que o curto tempo de durabilidade do projeto não permitiu.
Finalizamos com o registro do aprendizado mais relevante que o projeto enfatizou: a
importância do trabalho em equipe e troca de saberes em momentos de instabilidade e
grandes mudanças.
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Resumo:
O presente trabalho versa sobre o projeto de formação continuada denominado SuperAção,
desenvolvido por uma iniciativa voluntária e autônoma de um grupo de docentes de uma
mesma escola pública da rede estadual de Goiás, reuniu professores jurisdicionados a
Coordenação Regional de Educação – CRECE do município de Águas Lindas. Em virtude
do contexto pandêmico da COVID-19 vivenciado desde março de 2020, no Brasil e que
persiste mundialmente até a atualidade onde os professores da rede não tiveram seu
calendário escolar suspenso e precisaram em caráter emergencial reestruturar o ensino
presencial em ensino remoto. Assim sendo, esse projeto surgiu com o objetivo de apresentar
ao corpo docente o uso de ferramentas digitais que os auxiliariam nesse processo. Para tanto
realizou-se divulgação da proposta nos grupos de WhatsApp das escolas, na qual criou-se
um grupo nesse espaço virtual exclusivo para os integrantes do projeto para divulgação de
informações e uma sala de aula no Google Classroom para socialização de materiais.
Ocorreram, num intervalo de tempo de três meses, cinco encontros síncronos formativos
através do serviço de videocomunicação Google Meet com as seguintes temáticas: 1. A
utilização da ferramenta Google Forms para fins educacionais; 2. A utilização da ferramenta
Canva for Education; 3. A utilização da ferramenta PowerPoint para fins educacionais; 4.
Gamificação das atividades e o uso do aplicativo Kahoot; 5. A construção de trilhas da
aprendizagem no Google Forms. Ao final de cada encontro foi solicitado ao docente a
execução de uma atividade prática para que o mesmo obtivesse convicção de sua apreensão
em relação ao uso da ferramenta. A metodologia utilizada de troca entre os pares e
compartilhamento de conhecimentos e experiências exitosas pautou-se na pedagogia

freiriana de caráter crítica e dialógica cujo os processos empregados buscaram a valorização
da formação mútua e emancipatória. De forma colaborativa e despretensiosa o projeto
visualizou como principais resultados o fortalecimento da categoria docente enquanto rede
de ensino e a partilha de saberes com vistas a melhoria na qualidade do processo ensino
aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino remoto. Formação continuada de professores. Ferramentas digitais.
Pedagogia freiriana.
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Resumo:
Este relato propõe uma reflexão acerca de pontos positivos e negativos apresentados pelos
integrantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, do curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Jataí – UFJ, frente ao
contexto de Ensino Remoto Emergencial – ERE, imposto pela Pandemia causada pelo
coronavírus. O objetivo é refletir sobre as contribuições do PIBID na formação de
professores de Ciências Biológicas realizada durante a pandemia. Os resultados indicam
como pontos positivos: a) possibilidade de interação, cooperação e diálogo entre os
participantes, mesmo que em condição de isolamento e em modo remoto; b) a oportunidade
que o PIBID tem oferecido de ampliar o repertório didático dos envolvidos; e c) a superação
da timidez. Como pontos negativos foram destacadas algumas ausências decorrentes da
necessidade de distanciamento social, como a falta de contato físico, a ausência física da
escola e as dificuldades de acesso à internet (conectividade). As reflexões apresentadas
ampliam a percepção a respeito do momento e nos permitem caminhar com a certeza da
importância do PIBID na formação de professores ainda que no contexto remoto.
Palavras-chave: PIDIB. BIOLOGIA. UFJ. DOCÊNCIA
1 Introdução
Em março de 2020 o Brasil iniciou o processo de distanciamento social de sua
população para lidar com aquilo que iria se tornar a pior pandemia dos últimos tempos.
Dentre as medidas iniciais adotadas pelos governos estaduais, ficou claro que o isolamento
era importante e necessário, o que acarretou o cancelamento das aulas de modo presencial
na Educação Básica e no Ensino Superior.
O tempo foi passando, a pandemia causada pelo coronavírus se ampliando e,
infelizmente, o número de mortes aumentando. No entanto, ao longo dos meses iniciais foi

entendido que a educação formal precisava voltar, ainda que de modo remoto, como
aconteceu inicialmente na Educação Básica e depois no Ensino Superior. Mesmo sabendo
que até então ninguém tinha formação específica para lidar com essa situação, considerando
que o Ensino Remoto Emergencial - ERE não pode ser entendido como sinônimo de
Educação à Distância (MARTINS, 2020).
Na Universidade Federal de Jataí - UFJ, situada no interior do estado de Goiás, não
foi diferente. Em novembro de 2021, com o retorno das aulas no modo de ERE se deu
também o início dos subprojetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência – PIBID, da instituição. E foi assim que nós, do subprojeto de Biologia, tivemos
que nos replanejar para iniciar nossas atividades, buscando uma relação estreita com a escola
preceptora, de modo que as contribuições formativas fossem mantidas para ambos os lados.
Portanto, com o objetivo de refletir sobre as contribuições do PIBID na formação de
professores de Ciências Biológicas realizada durante a pandemia é que propomos este
trabalho, que será pautado nos relatos das vivencias e reflexões dos(as) pibidianos(as) ao
longo do desenvolvimento do projeto.
2 Metodologia
Este trabalho se origina a partir do subprojeto do PIBID/Biologia (2020-2022), da
UFJ, que conta com a participação de dois professores coordenadores, oito estudantes
bolsistas e uma professora supervisora.
O projeto, iniciado em novembro de 2020, está sendo realizado em modo remoto em
parceria com o Centro de Ensino de Período Integral Emília Ferreira de Carvalho – CEPI
Emília, localizado no município de Jataí – GO. O CEPI Emília oferece o Ensino
Fundamental, o que faz com que as experiências vivenciadas no PIBID tenham a relação
direta com a disciplina de Ciências ofertada para a segunda fase do Ensino Fundamental.
Considerando que o contexto remoto traz várias dificuldades e desafios para o
processo formativo, seja ele na Educação Básica ou no Ensino Superior, o subprojeto teve
que ser readequado para o contexto remoto, buscando atender às condições adversas do
momento e às necessidades do CEPI Emília. Deste modo, as atividades do projeto acontecem
por meio de plataformas virtuais como o Google Meet, além disso, foi criado um grupo no
WhatsApp para dinamizar e agilizar o diálogo entre os participantes.
O subprojeto é realizado pelas seguintes atividades: reuniões quinzenais de
planejamento e avaliação com todos os participantes, reuniões de estudos teóricos com todos

os participantes, reuniões dos(as) bolsistas com a professora supervisora (de acordo com as
demandas de planejamento das atividades) e execução das atividades junto aos estudantes
do Ensino Fundamental.
As atividades desenvolvidas se tratam, em sua maioria, de atividades práticas a serem
realizadas pelos estudantes do CEPI Emília, sob orientação dos(as) pibidianos(as) e
supervisão da professora efetiva das turmas.
Considerando todas as experiências vivenciadas ao longo do projeto (ainda em
execução), os resultados e as discussões apresentados neste trabalho são decorrentes das
reflexões dos(as) pibidianos(as), considerando dois aspectos principais, os pontos positivos
e os pontos negativos do subprojeto realizado em modo remoto.

3 Resultados e Discussão
Refletindo sobre os pontos positivos do PIBID realizado no contexto remoto,
inicialmente, destacamos alguns aspectos relacionados com as possibilidades de interação,
cooperação e diálogo entre os participantes, mesmo que em condição de isolamento e em
modo remoto. A oportunidade de encontrar colegas e professores virtualmente, pensar e
planejar coletivamente tem sido animadora neste contexto. Traz uma sensação de que não
estamos sozinhos! O relato de P21 vai ao encontro disso quando levanta os pontos positivos
do PIBID “cooperação, discussão (debate), superação, digo isso porque independente do
lugar que você está residindo é possível discutir para realizar diversas atividades e adequálas ao momento que estamos vivendo. Então, estou conseguindo aprender várias
ferramentas que podem ser aplicadas nas aulas.”
Como é possível identificar nos relatos que seguem, outro ponto de destaque positivo
trata da oportunidade que o PIBID tem oferecido de ampliar o repertório didático dos
envolvidos, considerando as demandas específicas do contexto remoto: P1 – “O PIBID está
sendo um desafio para adequar práticas aos métodos tecnológicos de ensino.”; P3 – “Penso
que de alguma forma, estou construindo um belo caminho para a carreira de docente
futuramente, usando ferramentas e atividades não-convencionais.”; P7 – “esse projeto me
deu um ‘gostinho’ da docência, me ensinou os métodos e procedimentos de como dar uma
aula”. A necessidade dessa ampliação é destacada por Oliveira, Silva e Silva (2020) como
forma de potencializar a interação entre os sujeitos no processo de ERE.
1

Por motivos éticos, os(as) pibidianos(as) serão identificados com a letra P e o número de 1 à 8.

Outro aspecto observado é que o PIBID tem permitido trabalhar o desenvolvimento
de habilidades, atitudes e comportamentos, como por exemplo a timidez. Nos relatos a seguir
é possível observar essa situação: P6 – “estou aprendendo aos poucos a lidar com a minha
timidez, a trabalhar em grupo.”; P7 – “O projeto PIBID, também, refletiu no meu
rendimento nas aulas da faculdade, pois, com as aulas para as crianças e os projetos
desenvolvidos, consegui uma maior ‘intimidade’ com a câmera e o microfone (o que eu não
estava habituado), portanto, tive uma maior participação, visto que, perdi muito da minha
timidez.”
Apesar do cenário atual ser desolador, é possível identificar aspectos importantes das
experiências no sentido de contribuir com a formação inicial, ainda que no contexto do ERE.
Os aspectos ressaltados sugerem que, para além dos desafios, a construção que está
acontecendo nas relações tecidas coletivamente está sendo enriquecedora. O mesmo
destaque é feito por Santos, Lima e Sousa (2020), a respeito da atuação de professores no
contexto do ERE.
Mas, claro que nem tudo está em ordem nesse caos em que estamos vivendo. O
PIBID também tem pontos negativos ao ser realizado neste contexto e, talvez, o principal
deles é o fato do distanciamento, da falta de contato físico, da ausência física da escola, um
espaço social tão importante na formação dos sujeitos. Nos relatos a seguir fica claro que
este é um dos pontos problemáticos que vivenciamos: P1 – “Por mais que haja interação
nas aulas o contato é artificial. No presencial já é difícil identificar as dificuldades dos
alunos, no remoto mais ainda”; P3 – “A falta de contato humano, a falta de vivência em
ambiente escolar, poder praticar aulas e atividades com alunos, e o excesso de material
online ao pibidianos”; P4 – “No meu ponto de vista, a falta da sala de aula presencial é o
ponto principal. Ter o contato com os alunos em sala de aula seria de grande valia”; P5 –
“Acredito que o ponto negativo a se destacar é o que temos vivido, a distância. Penso que
o PIBID no presencial, com o contato com a escola, com os alunos, com os professores, nos
dá uma noção maior do ambiente, da vivência de escola, de professor. Por isso destaco que
a distância foi um ponto negativo para o programa no ensino remoto.”
Duas bolsistas destacam ainda a questão da conectividade, ou a falta dela, outro
aspecto que realmente merece destaque no ERE, pois têm sido motivos de exclusão de
muitos estudantes. Em seus relatos sobre os aspectos negativos elas dizem: P6 – “Uma delas
é não ter uma interação direta com os alunos; tem também a questão da conectividade, pois
tem vez que você está no meio de uma explicação e do nada a internet cai isso prejudica a

aula.”; P7 – “Tivemos que nos adaptar totalmente, infelizmente nem todas os estudantes
possuem uma internet de boa qualidade ou um aparelho eletrônico para assistir as aulas, o
que afetou drasticamente no número de alunos presentes nas aulas online.”
Ao apresentarem a problemática da falta de conexão os estudantes demonstram
consciência dos prejuízos decorrentes da falta de acesso no processo de ensino e
aprendizagem em modo remoto. As falas anteriores ressaltam essa falta de acesso à internet
como um outro desafio próprio desse momento. No que diz respeito a conexão e ao
distanciamento, podemos afirmar que as mesmas telas de computadores e smartphones que
aproximam os estudantes são também aquelas que os distanciam. Para Souza e Miranda
(2020, p.84) muitos professores e estudantes “vivem em localidades sem acesso à internet
ou com conexão instável”, o que, de acordo com eles, limita e participação no ERE.
No entanto, ainda que destaquemos que nem tudo é perfeito, gostaríamos de terminar
essas reflexões trazendo alguns relatos que melhor descrevem aquilo que o PIBID tem
representado para nós neste momento: P5 – “O PIBID é sem dúvida uma oportunidade
imensa para o estudante de licenciatura que sonha com a docência, por tudo que ele nos faz
viver. As experiências em sala de aula com os professores e alunos, o desenvolver atividades
auxiliando o professor, o ato de desenvolver essas atividades com os alunos. Todas essas
ações nos movem para construir uma base para o nosso futuro. É um lugar de
amadurecimento e de aprendizagem. Penso que todos deveriam passar pelo PIBID, pois é
uma base necessária, um alicerce preciso.”; P6 – “um outro lado positivo desse projeto é
que ele nos proporciona a cada dia a oportunidade de criar, participar e obter um
conhecimento diferente, seja em aplicar uma atividade, uma ideia a ser compartilhada e até
mesmo a discutir e ler um artigo.”; P8 – “De fato o PIBID vem para somar e agregar
experiência e aprendizado para nós futuros professores, além de nos adaptar a qualquer
situação na escola, como por exemplo esta pandemia. Estamos enfrentando um momento
difícil, cujo objetivo e levar o conhecimento na medida do possível ao aluno que está em
casa, e isso requer trabalho e pesquisa diária para poder levar da melhor maneira possível.
Então, o PIBID tem um grande papel para nós licenciandos futuros professores, nos
ajudando a melhorar e aprender a buscar a criatividade necessária para repassar o que se
foi aprendido.”
4 Considerações Finais
Os tempos são sombrios. O momento é de luta, resistência e persistência. Mas a luta

também deve ser feita no campo de batalha. Se nos são exigidos o ERE precisamos estar
atentos para os desafios, as possibilidades e impossibilidades, cientes de que estamos
atravessando um período histórico adverso, uma exceção, que entendemos não ser a regra.
As reflexões aqui apresentadas ampliam nossa percepção a respeito do momento e
nos fazem compreender que estamos em movimento, atentos aos acontecimentos e
desdobramentos desse período tão peculiar. Sobre o PIBID, caminhamos com a certeza da
necessidade de cuidar da formação de professores conscientes de suas responsabilidades
sociais, por isso, seguimos defendendo e reivindicando sua existência independentemente
do modo em que ele possa acontecer, pois, como disse um de nós “pibid hoje, pibid amanhã,
pibid sempre!”
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Resumo:
O contexto da pandemia nos levou a uma série de desafios em nossas vidas. Um deles se
relaciona ao modo como a educação formal é praticada. Antes, a maioria do ensino, tanto na
Educação Básica quanto no Ensino Superior, era praticada no modo presencial no Brasil. De
uma hora para outra os professores e estudantes se deparam com uma situação
completamente adversa, o Ensino Remoto Emergencial. Diante disso, a necessidade de
mudanças foi imediata, para se ajustar às demandas com um mínimo de impacto nos
processos de ensino e de aprendizagem. Projetos como o Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência – PIBID, também tiveram que se adequar às novas demandas de
modo abrupto. Para refletir um pouco sobre essas adequações é que propomos este trabalho,
com o objetivo de refletir sobre as atividades práticas realizadas por pibidianos(as) do
subprojeto do PIBIB/Biologia (2020-2022), da Universidade Federal de Jataí. Para tanto,
iremos apresentar e refletir sobre as possibilidades e impossibilidades das atividades práticas
no contexto remoto, por meio de três exemplos de atividades realizadas pelos(as)
pibidianos(as) ao longo da execução do projeto.
Palavras-chave: PIDID. ATIVIDADES PRÁTICAS. ENSINO REMOTO. FORMAÇÃO
DE PROFESSORES.
1 Introdução
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID é visto com um
grande incentivo a formação de professores. Por meio da articulação entre o contexto
acadêmico (cursos de Licenciatura) e a realidade da Educação Básica, nas escolas municipais
e estaduais, o programa tem no estímulo à carreira docente o seu maior objetivo. Diante
disso, é notório o incentivo à formação inicial do docente, pois a relação que os(as)

pibidianos(as) têm dentro da sala de aula faz com que suas experiências sejam diversas, e o
contato com a realidade escolar desde a graduação faz total diferença na formação dos(as)
licenciandos(as) envolvidos(as).
Diante das adversidades apresentadas ao mundo em 2020, por conta da pandemia do
SARS-CoV-2, o PIBID também teve que se adaptar ao contexto remoto, afinal, as escolas
encontraram no Ensino Remoto Emergencial – ERE a solução para a inusitada e ainda
persistente condição de distanciamento social (SANTOS; LIMA; SOUSA, 2020). Nesse
contexto, as aulas presenciais passaram a acontecer por meio de plataformas digitais de
transmissão, de modo simultâneo (síncrono) e/ou gravadas (assíncronas) possibilitando a
interação virtual entre estudantes e professores por meio de telas de computadores e
smartphones. Em muitas escolas também foram adotadas estratégias como disponibilização
ou envio de materiais impressos para a casa dos estudantes.
Mesmo considerando os inúmeros problemas enfrentados é nítido a importância que
a educação está tendo nessa fase de adversidades que estamos passando, e com o PIBID não
seria diferente, pois está contribuindo para a formação de futuros docentes, com ênfase na
necessidade de adaptação a qualquer tipo de situação para poder ensinar e contribuir com a
construção do conhecimento.
Sobre essa necessidade de adaptação, algo que os professores estão tendo que fazer
constantemente é adaptar suas práticas para o ERE, o que nem sempre é fácil. As práticas no
ensino presencial são defendidas há tempos pela literatura específica, pois elevam o interesse
e a curiosidade dos estudantes, e no ensino remoto não é diferente, já que os estudantes
enfrentam grandes dificuldades por terem aula em casa. A associação entre teoria e prática
reflexiva auxilia no aprendizado dos estudantes, mostrando que o conteúdo aprendido em
aulas teóricas está presente em nosso cotidiano (ANDRADE; MASSABNI, 2011). Para
Andrade e Massabni (2011, p. 836) “as atividades práticas permitem aprendizagens que a
aula teórica, apenas, não permite, sendo compromisso do professor, e também da escola, dar
esta oportunidade para a formação do aluno.”
Com o objetivo de refletir sobre a importância das práticas realizadas no subprojeto
PIBID/Biologia (2020-2022), da Universidade Federal de Jataí, é que apresentamos este
trabalho, a partir do relato de algumas práticas realizadas durante o projeto, que se iniciou
em novembro de 2020 e está em andamento.
2 Metodologia

O subprojeto do PIBID/Biologia está sendo realizado em modo remoto, sendo
coordenado por dois professores do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, com a
participação de 8 bolsistas e uma supervisora, professora efetiva da unidade escolar, o Centro
de Ensino em Período Integral Emília Ferreira de Carvalho – CEPI Emília.
O subprojeto é realizado pelas seguintes atividades: reuniões quinzenais de
planejamento e avaliação com todos os participantes, reuniões de estudos teóricos com todos
os participantes, reuniões dos bolsistas com a professora supervisora (de acordo com as
demandas de planejamento das atividades) e desenvolvimento das atividades junto aos
estudantes do Ensino Fundamental, todas de forma remota.
Para a execução das atividades há a organização em grupos ou duplas de
pibidianos(as), distribuídos(as) entre as turmas do 6° ao 9° ano, sob a supervisão da
professora.
Durante um período de quatro meses foram desenvolvidas diversas atividades
práticas. As atividades foram planejadas a partir dos conteúdos apresentados na Base
Nacional Comum Curricular – BNCC e no Documento Curricular Ampliado para Goiás –
DC-GO. Ademais, foram planejadas por meio de estudos, pesquisas, leituras e observação
das habilidades compreendidas nas aulas teóricas, sendo adaptadas para o contexto
específico do ERE. O fator comum de todas as atividades é que foram planejadas
considerando a necessidade de materiais acessíveis que pudessem ser encontrados em casa.
Para este trabalho, dado a necessidade do recorte, destacamos três atividades
realizadas para relatarmos brevemente e refletirmos sobre a experiência vivenciada pelos(as)
pibidianos(as) no momento de execução junto aos estudantes do Ensino Fundamental.

3 Resultados e Discussão
A primeira atividade que trazemos para a reflexão é a Microbiologia do Chucrute1,
realizada com os estudantes do 6º ano, trazendo como o tema os microrganismos. A atividade
partiu da interpretação de uma paródia sobre chucrute, após a discussão e interpretação,
reproduzimos um vídeo da receita do chucrute, havendo pausas para o diálogo com a turma.
O diálogo proposto baseia-se na estrutura investigativa, recomendada por Martins et al.
(2014), que aborda: metas, problemas, hipóteses e registros. A atividade buscou
proporcionar com a paródia o lúdico no ensino de ciências, e nesse mesmo sentido mostrar
1

Conserva de repolho fermentado.

o lado benéfico das bactérias, as probióticas, junto a noções relacionadas entre higiene no
preparo de alimentos e cuidados num experimento científico.
Essa atividade apresentou como destaque o diálogo que aconteceu entre os(as)
pibidianos(as) que realizaram a atividade e os estudantes. Em muitos momentos houve
perguntas demonstrando o interesse dos estudantes pelo conteúdo apresentado. Além disso,
o diálogo sobre o assunto possibilitou alguns momentos lúdicos.
A segunda atividade, denominada Carrinho movido ao ar, realizada com estudantes
do 8º ano, com o tema fontes de energia não renováveis e fontes de energia renováveis. A
atividade se deu pela construção de um carrinho movido a ar, fazendo uma analogia com as
usinas eólicas. Os materiais utilizados foram simples e de fácil acesso, visto que as aulas
estão remotas. Usamos os seguintes materiais para fabricação do carrinho: 2 canudos, fita
adesiva, cola, tesoura, 4 tampinhas de garrafa pet, 1 borracha de elástico, 1 bexiga, 2 palitos
de churrasco. No final da atividade os estudantes realizaram uma analogia com a energia
eólica e como ela funciona.
Esta atividade apresentou grande aceitação por parte dos estudantes, que se
demonstraram bastante empolgados. Outro destaque em relação à prática proposta é a
possibilidade de adequação de acordo com a disponibilidade de materiais em casa,
incentivando a criatividade nos estudantes que participaram. Fator que além de surpreender,
evidenciou o aspecto idiossincrático de cada estudante e turma, o que direcionou a reflexão
do nosso grupo para a proposição de atividades futuras.
A terceira e última atividade trazida para a reflexão é o Quiz Hereditariedade,
realizada com estudantes do 9º ano, trazendo como tema hereditariedade, espermatogênese
e gametogênese. A atividade consiste em um jogo de tabuleiro. A turma foi dividida em dois
grupos e perguntas foram feitas sobre o conteúdo em questão, o grupo que acertasse andava
as casas a partir do número sorteado no dado, caso errasse, permaneciam no mesmo lugar.
No tabuleiro existem casas especiais que são: casas verdes, casas vermelhas e casas
douradas, cada casa representa uma vantagem ou desvantagem. O jogo terminou quando um
dos grupos chegou ao final.
Esta atividade traz a proposta lúdica dos jogos, sendo assim, é praticamente natural
que os estudantes se interessem e participem, como foi o caso verificado. Ao utilizar um
modelo de jogo já conhecido pela sociedade, o Quiz, os(as) pibidianos(as) não precisaram
se preocupar com métodos instrutivos e tiveram mais liberdade em dialogar e provocar a
imaginação e criatividade dos estudantes no sentido de responderem às perguntas. Soares

(2013) aponta que os jogos são importantes ferramentas de ensino, pois são intrinsecamente
lúdicos e trabalham com a curiosidade humana.
Todas as atividades realizadas apresentaram-se interativas, viabilizando de maneira
lúdica, concreta ou análoga, a participação ativa na construção do conhecimento pelo próprio
estudante. Atividades variadas, acessíveis e atrativas que mostraram efeito no formato
remoto, diversificando as aulas, integrando os(as) pibidianos(as) ao ensino alternativo à
tecnologia e possibilitando ao estudante o diálogo, a criação e a resolução de problemas,
conforme defendem Andrade e Massabni (2011).
A interação dos estudantes foi o ponto chave para possibilitar aos(às) pibidianos(as)
experiências em mediação, instrução e comunicação com os estudantes. E junto ao desafio
da adequação de atividades ao contexto remoto, o processo de planejamento se apresentou
como importante exercício reflexivo.
No entanto, ainda que estejamos destacando os aspectos positivos de nossa
participação no CEPI-Emília, por meio de algumas atividades desenvolvidas, é preciso
destacar que estamos a todo momento refletindo sobre as dificuldades do ensino remoto. Por
exemplo, ao longo de nossas participações e observações identificamos uma grande evasão
de estudantes por turma em detrimento do momento de pandemia enfrentado no país, o que
acaba gerando barreiras para o acesso de forma remota dos estudantes às aulas. Temos que
ter o cuidado de ressaltar que ao destacarmos as possibilidades não estamos alheios às
impossibilidades do ERE. Além do mais, é preciso refletir que nem toda atividade prática é
possível de ser adequada para este contexto remoto, como determinados tipos de
experimentos que demandam um laboratório.

4 Considerações Finais
Ao final deste breve relato gostaríamos de destacar que o PIBID tem sido muito
importante na formação dos(as) pibidianos(as) e que, por isso, precisamos seguir firmes em
defesa do programa, que já contribuiu com tantas pessoas e ainda tem muito o que contribuir.
No entanto, não podemos deixar de ressaltar que ainda que o PIBID tem sido
importante no ERE, nada substitui o ensino presencial, com a interação social e a estrutura
escolar adequadas para os processos de ensino e aprendizagem. Portanto, precisamos pensar
e lutar para que o ERE fique apenas como uma experiência do passado, uma exceção, e não
uma regra no futuro próximo.

5 Agradecimentos
Nossos agradecimentos ao CEPI Emília, pela parceria, e à CAPES por fomentar as
bolsas que permitem uma maior dedicação dos envolvidos no projeto.
6 Referências
ANDRADE, M. L. F.; MASSIBNI, V. G. O desenvolvimento de atividades práticas na
escola: um desafio para os professores de Ciências. Ciências & Educação, v. 17, n. 4, p.
835-854, 2011.
MARTINS, R. L. Et al. Fermentação divertida: introdução à ciência através de
atividade culinária investigativa. 1ª ed., São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014. Disponível
em:
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/126252/ISBN9788579835278.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y. Acesso em 16/03/2021.
SANTOS, E.; LIMA, I. S.; SOUSA, N. J. “Da noite para o dia” o ensino remoto:
(re)invenções de professores durante a pandemia. Revista Brasileira de Pesquisa
(Auto)Biográfica, Salvador, v. 05, n. 16, p. 1632-1648, Edição Especial, 2020.
SOARES, M. H. F. B. Jogos e Atividades Lúdicas para o ensino de Química. Goiânia:
Kelps, 2013.

USO DE DROGAS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: O QUE DIZEM AS
PESQUISAS?
CARVALHO, Tatiane Macêdo1
Universidade do Estado da Bahia – Campus I - BA
e-mail do autor: tatiane74mc@gmail.com
CORREIA, Patrícia Carla da Hora2
2
Universidade do Estado da Bahia – Campus I – BA
e-mail do autor: phora@uneb.br
1

Resumo:
A pandemia de COVID-19 mudou não apenas a vida das pessoas, mas também, o
planejamento e/ou conclusão de pesquisas que seriam realizadas de forma presencial ou
semipresencial em diversos segmentos de pesquisas ao redor do mundo. No Brasil, mais
precisamente em Salvador, essa realidade não foi diferente. Enquanto graduanda de
pedagogia da Universidade do Estado da Bahia e pesquisadora do PROGEI, ao fazer a
proposta da pesquisa de Iniciação Científica no ano de 2020, intitulada “A produção
acadêmico-científica nas Universidades públicas brasileiras: Interface entre Jovens e adultos
com deficiência e o uso de drogas”, com financiamento através do PICIN, onde a
investigação é fazer uma busca no banco de dados da BDTD e em paralelo a essa busca,
entrevistar estudantes da EJA com deficiência que fazem uso de drogas, sejam elas lícitas
ou ilícitas, juntamente com seus familiares, mas devido a pandemia do COVID-19 foi
necessário refazer o planejamento devido a impossibilidade de se realizar as entrevistas,
mediante as restrições sanitárias essenciais para conter o avanço da doença e dessa forma
diminuir o contágio, na preservação e no direito à vida. De acordo com o III Levantamento
Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira, realizado pela Fiocruz e
publicado no ano de 2017, o aumento no consumo de drogas lícitas e ilícitas entre pessoas
de 12 a 65 anos e estão entre os principais fatores de risco para morte e incapacidade no
Brasil (III LNUD). No art. 10° parag. único da lei n°13.146/15 diz que: Em situação de risco,
emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada
vulnerável, e devido a vulnerabilidade desses sujeitos cabe aos órgãos públicos que
promovam ações para diminuir esse aumento devendo adotar medidas para a sua proteção.
Objetivos: analisar teses e dissertações da BDTD dos últimos vinte anos que investigam os
casos de pessoas com deficiência que fazem uso de drogas lícitas ou não, discutir sobre o
uso de drogas entre as pessoas com deficiência. Metodologia: Esta é uma pesquisa
bibliográfica, com dados da BDTD. Onde, de acordo com Lima e Mioto, 2007, na pesquisa
bibliográfica o investigador é conduzido a fazer uma sistematização dos procedimentos do
trabalho. Considerações finais: Após analisar artigos acadêmicos e pesquisas nacionais, foi
possível perceber o aumento de pessoas com deficiência fazendo uso de drogas lícitas e/ou
ilícitas no Brasil e o quanto essa realidade tem sido objeto de pesquisa.
Palavras-chave: Drogas Lícitas e/ou Ilícitas. Pessoa com Deficiência. Iniciação Científica.
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Resumo:
Este resumo com título ‘Estágio para a docência em tempo pandemia: fazeres e saberes
aprendidos no ensino remoto’ está dirigido à discussão do ensino remoto no componente
Estagio Supervisionado I da graduação de pedagogia de uma universidade estadual baiana,
situada em Salvador – Bahia. Devido a pandemia do COVID-19 novas práticas de ensinoaprendizagem precisaram ser reorganizadas, de forma que pudessem contemplar, com a
maior eficácia possível, um maior número de estudantes em todos os níveis de aprendizado.
Este relato de experiência do componente curricular de estágio supervisionado pretende
sintetizar as dinâmicas vivenciadas através das práticas de ensino-aprendizagem das
estagiárias do referido curso.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado I. Educação Infantil. Ensino Remoto.

1 Introdução
O semestre letivo de 2021, iniciou trazendo novas estratégias e desafios para os
graduandos de pedagogia da disciplina de estágio supervisionado I para a docência do ensino
fundamental, de uma Universidade estadual situada em Salvador - Bahia, através de aulas

remotas. Passar pela experiência desse componente curricular sem poder vivenciar com as
crianças na escola ou nas aulas remotas, devido às restrições sanitárias, têm sido um desafio
diário.
Durante as aulas que acontecem através da plataforma Teams com a equipe formada
pela professora da disciplina, a professora regente, vinculada a vinculada a escola pública
municipal do município de Mata de São João, Bahia, que atua como co-formadora, e o trio
de estagiárias, foi proposto que trabalhássemos em atividades focadas no resgate de
brincadeiras, valorizar as situações lúdicas de aprendizagem (BNCC), onde para a produção
das atividades são realizadas pesquisas sobre a importância do aprender brincando para
crianças do 1° ano do ensino fundamental, ciclo alfabetizatório, elaborar as atividades e
postar na plataforma Easyretro para análise da professora regente, parceira deste estágio.
As atividades solicitadas foram divididas de acordo com as demandas da coformadora por lotes, e com a orientação de não ter mais do que uma lauda e conter todas as
orientações necessárias para que o responsável da criança possa orientá-lo durante a
realização. O processo de produção das atividades se dá em reuniões das graduandas em
pedagogia, através de reuniões realizadas na plataforma Teams. O objetivo deste relato de
experiência é apresentar os saberes que estudantes de Pedagogia estão desenvolvendo a
partir das atividades produzidas por estudantes do estágio supervisionado I durante as aulas
remotas do semestre de 2021.1, no contexto de pandemia do Covid-19.
Aprender a ser docente, a mobilizar saberes (Tardif, 2002) diverso ao longo da
formação constrói a ‘ideia’ de ser professor
[...] o professor é “alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e
seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências
da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua
experiência cotidiana [...]” (Tardif, 2002, p 39).

A formação inicial é espaço para se construir como professor a partir de estudos
diversos que fundamentam a teoria e a prática vindoura da docência.
2 Metodologia
Trata-se de um relato de experiência, com narrativas sobre e descrição das atividades
desenvolvidas ao longo do percurso do componente curricular de estágio supervisionado I,
de valor qualitativo e sem pretensão de generalizações, onde as estagiárias, através de um
movimento dialógico, vão compartilhando os conhecimentos e aprendizagens. Onde para

Freire:
“(...) o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um
sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas
pelos permutantes. (...) É um ato de criação. Daí que não possa ser manhoso
instrumento de que lance mão um sujeito para a conquista do outro. A conquista
implícita no diálogo é a do mundo pelos sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro”
(FREIRE, 2010, p. 91).

A experiência aponta para o caráter prático de investigação dos fazeres da docência
em meio remoto. Nos resultados, será realizada a análise de sequências didáticas, além de
soluções didáticas autorais para subsidiar o ensino-aprendizagem das crianças.
3 Resultados e Discussão
Como resultados, no primeiro lote foram entregues cinco atividades que resgatam o
brincar no processo de aprendizagem com o reconhecimento de rimas, experiências
sensoriais do olfato e paladar, linguagens matemáticas, além de trabalhar com parlendas,
onde o envolvimento dos responsáveis da criança aconteceu durante todo o processo, que
vai do brincar e perpassa com o responsável/familiar atuando como escriba da criança
durante as atividades escritas, quando for necessário.
Foi criado um site, que está em constante atualização, onde os pais terão acesso
através de um QR Code ou do endereço eletrônico anexado nas atividades, onde constarão
todas as orientações e informações para um melhor acompanhamento das crianças durante a
execução das atividades, e as crianças também terão acesso para assistir vídeos e brincar
com jogos de acordo com o que está aprendendo nas aulas, além de uma devolutiva semanal
através do Google Form e para aqueles que não têm acesso a internet será impresso, onde os
responsáveis falaram sobre como está sendo a aprendizagem da criança no contexto da
pandemia durante as atividades semanais, de forma que o professor possa ter um
acompanhamento da criança a partir do olhar dos responsáveis. E assim analisar o que pode
manter, mudar ou acrescentar. Na sequência, será apresentada as atividades realizadas neste
período, seguida de explicações sobre o processo de cada uma delas:
•

Na primeira atividade com o tema "Resgatando brincadeiras com a família", a criança
conversa com seus familiares sobre as brincadeiras que mais gostavam quando eram
crianças, escolhe a que mais gostou e escreve o nome da brincadeira da maneira que

achar que é a escrita e o seu familiar, que terá o papel de escriba, reescreve a palavra
da forma correta e mostra à criança.
•

Na segunda atividade com o tema “Aprendendo com as brincadeiras”, a criança vai
relembrar com seus familiares as brincadeiras da aula anterior e escrever os nomes,
da forma que achar que é a escrita, no espaço correspondente e ao lado seu familiar
que terá o papel de escriba, reescreve da forma correta. Logo após a criança vai
escrever a quantidade de pessoas que brincou e enumerar as brincadeiras aprendidas.

•

Na terceira atividade com o tema “Parlendas”, foi apresentado a parlenda “Corre
cutia”, onde a criança vai pintar com as mesmas cores as palavras com rimas iguais
e escrever no espaço correspondente as palavras pintadas. Na mesma atividade seu
familiar contará uma parlenda e a criança irá escrever no espaço indicado, sempre
reforçando que a escrita da criança não deverá ser corrigida e o familiar servirá como
escriba escrevendo no espaço correspondente a forma correta. No final da atividade
foi apresentado um vídeo com a parlenda “Corre cutia” cantada.

•

Na quarta atividade com o tema “Experimentos Sensoriais – Paladar”, na 1° parte,
pedimos para o familiar vendar os olhos da criança e apresentar a ela de dois a sete
alimentos para ela provar e dizer se é doce ou azedo, e quando tirar a venda dos olhos
deve e escrever os nomes dos alimentos. Na 2° parte a criança deve escrever palavras
que rimem com as palavras que foram apresentadas na atividade e circular as sílabas
finais. Todas as atividades são apresentadas os espaços para a criança e para seu
familiar que tem o papel de escriba.

•

Na quinta atividade do bloco com o tema “Experimentos Sensoriais – Olfato” foi
pedido para o familiar vendar os olhos da criança e apresentar produtos/alimentos
com cheiros característicos (exceto produtos de limpeza), para a criança dizer o nome
correspondente e sem as vendas, escrever da forma que achar que é a escrita, o nome
do que foi apresentado no espaço indicado, assim como escrever a quantidade de
produtos/alimentos apresentados e a quantidade de acertos.
As atividades foram elaboradas de forma a incentivar uma maior participação do
familiar, e sempre destacando a ele que não é necessário fazer a correção da escrita
da criança.
Estas atividades estão disponíveis no site “O brincar e a educação”, no endereço

www.obrincareaeducacao.wixsite.com/website.

4 Considerações Finais
Têm sido um acalanto não precisar aguardar o dia da aula síncrona para se ter uma
resposta e fazer as modificações de acordo com o necessário para um melhor aprendizado
das crianças.
Passar experiência de estágio supervisionado I de forma remota durante a pandemia
de COVID-19, pesquisar e elaborar atividades de forma lúdica, que incentivam o brincar no
processo de ensino-aprendizagem de crianças do 1° ano do ensino fundamental I, do ciclo
alfabetizatório, e não poder conhecê-las em seu ambiente escolar, não vivenciar na prática
os resultados alcançados, está sendo uma experiência e desafiadora e ao mesmo tempo
enriquecedora devido ao suporte e retorno que estamos recebendo da professora e da coformadora.
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Resumo:
Neste artigo, abordamos a liberdade de expressão na realidade do ensino remoto e seus
aspectos relativos ao artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Partimos de indagações que
se justificam pelo advento da pandemia do novo coronavírus e da alteração nas metodologias
de ensino. Temos nos perguntado de que forma a exposição midiática gravadas da voz e
imagem de professores e estudantes estão relacionadas ao cerceamento da liberdade de
expressão? Para tanto traçamos uma escrita em três seções visando: 1. Discutir os limites e
objetivos do artigo 5, IV e IX; 2. Abordar como o debate sobre escola sem partido se
relaciona com o tema em análise e por fim 3. Traçar o histórico da pandemia do Covid e do
ensino remoto. Do ponto de vista metodológico abordamos o tema de forma qualitativa com
objetivo exploratório. As técnicas utilizadas são múltiplas e se apresentam como revisão de
literatura, levantamento documental e relato de experiência de um docente da educação
básica. Esperamos que as questões suscitadas neste debate nos levem a refletir sobre os
impactos do uso indiscriminado e sem planejamento das tecnologias aliadas a uma dinâmica
de cerceamento da liberdade de expressão nos tribunais da internet.
Palavras-chave: Liberdade de Expressão. Ensino Remoto. Pandemia.
1 Introdução
Neste artigo abordamos a temática da Liberdade de Expressão na realidade do ensino
remoto: aspectos do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Partimos de indagações que
se justificam pelo advento da pandemia do novo coronavírus e da realização do ensino
remoto, sendo este o que vem emergindo uma configuração do processo de ensinoaprendizagem denominada Educação Remota, isto é, práticas pedagógicas mediadas por
plataformas digitais, como aplicativos com os conteúdos, tarefas, notificações e/ou

plataformas síncronas e assíncronas como o Teams (Microsoft), Google Class, Google Meet,
Zoom (GOMES, 2020).
Temos nos perguntado de que forma a exposição midiática gravadas da voz e imagem
de professores e estudantes estão relacionadas ao cerceamento da liberdade de expressão?
Com essa questão em mente, exploraremos neste texto o tema supracitado com o objetivo
de discutir de que forma a exposição midiática gravada da voz e imagem de professores e
estudantes estão relacionadas ao cerceamento da liberdade de expressão expressa no art. 5,
IV e IX da CF. Para tanto traçaremos uma escrita em três seções visando: 1. Discutir os
limite e objetivos do artigo 5, IV e IX; 2. Discutir como o debate sobre escola sem partido
se relaciona com o tema em análise e por fim 3. Traçar o histórico da pandemia do Covid e
do ensino remoto.
Na medida em que escolas e universidade passaram a praticar o ensino remoto e por
ocasião da publicação indiscriminada da voz e imagens de todos os sujeitos envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem emerge um debate sobre qual o limite a que se submetem
professores e estudantes ao discorrer sobre História, Filosofia, Sociologia entre outras
Ciências em suas práticas pedagógicas, visto que há insegurança jurídica quanto ao que se
refere à ofensa ou não à segurança nacional, em vista dos acalorados debates sobre ideologia
dentro das escolas. Percebemos que não se trata de temer o ensino remoto ou a gravação das
aulas, mas possibilitar um ambiente democrático de partilha de ideias com respeito à ordem
constitucional atualmente vigente.
Esperamos que as questões suscitadas neste debate nos levem a refletir sobre os
impactos do uso indiscriminado e sem planejamento das tecnologias aliadas a uma dinâmica
de cerceamento da liberdade de expressão nos tribunais da internet.

2 Metodologia
Do ponto de vista metodológico abordamos o tema de forma qualitativa com objetivo
exploratório. As técnicas utilizadas são múltiplas e se apresentam como revisão de literatura,
levantamento documental e relato de experiência de um docente da educação básica.
Inicialmente fizemos uma revisão de Literatura que toca nas categorias: Ensino
Remoto e Pandemia, Escola sem Partido e Liberdade de Expressão como Direito
Fundamental; realizamos um levantamento documental sobre o ensino remoto no Brasil e
no Ceará, com a finalidade de demarcar os marcos legais que regulam o ensino remoto e

ainda trouxemos a experiência de um dos autores como docente da rede pública de ensino
no estado do Ceará. Nesse quesito tivemos a preocupação de apenas apresentar as
inquietações do docente pesquisador de modo que caiba ao leitor deste artigo estabelecer
suas reflexões concatenadas com as seções 2 e 3.

3 Resultados e Discussão
3.1 Limite e Objetivos do Artigo 5º, IV E IX na Constituição Federal Brasileira (1988)

A priori a liberdade de expressão está ratificada no Art. 5° da Constituição Federal
de 1988, no tocante aos incisos IV e IX. Porquanto no que concerne o inciso IV podemos
afirmar que este é mais abrangente e trata sobre a livre expressão de pensamento, enquanto
que o inciso IX por sua vez é mais especifico, pois foca na liberdade de expressão em relação
as atividades intelectuais, artísticas, cientificas e de comunicação.
Diante disso, o foco deste trabalho se volta para o IX, in verbis:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;

O ditame legal

garante que todos tenham liberdade de expressar suas ideias e

opiniões, sem haver censura ou licença. Nesse contexto, devemos respeitar opiniões, por
mais que ela esteja além da nossa compreensão, pois é preciso olhar através da ótica do
relativismo cultural e se libertar das amarras do etnocentrismo.
Destarte, a liberdade individual de expressar seu ponto de vista não é maléfica,
entretanto é preciso cautela ao se exteriorizar tais pensamentos, pois há a possibilidade de o
que ser dito ser punido, prova disso são os crimes contra a honra previstos no Código Penal
Brasileiro em seus artigos 138, 139 e 140, respectivamente calúnia, difamação e injúria. Não
obstante cabe citarmos os preconceitos que são tão arduamente vividos na sociedade
hodierna. Ademais de forma mais leve podemos ainda não ser bons ouvintes e praticarmos
a surdez seletiva no que se refere a transmissão de informações de um emissor, e por
consequência, não praticar as tão temidas Fake News. Mormente a isso, é válido destacarmos
que sem a liberdade de expressão é impossível exercer plenamente a democracia, pois ela

depende do debate de ideias discordantes e consonantes, para que os cidadãos possam
exercer suas opiniões e participar ativamente nas decisões de um País.
Nesse contexto, qualquer cidadão que fosse as ruas exigir melhores condições de
trabalho, pelo fim da censura ou até mesmo a produção de músicas contrarias ao regime,
poderiam ser presos, torturados e muitas vezes até mortos. Nos últimos anos a Lei Nº
7.170/1983 tem sido invocada para tratar de temas referentes à liberdade de expressão, nesse
sentido até a finalização desse artigo tramita no legislativo federal o Projeto de Lei
6.474/2002 que visa atualizar a Lei de Segurança Nacional depois de o executivo ter
utilizado o normativo em 76 processos contra opositores, conforme aponta matéria veiculada
no site https://www.cartacapital.com.br/ de 24 de abril de 2021.
É consenso na doutrina que “liberdade de expressão mesmo com o fim da censura
prévia, não dispõe de caráter absoluto, visto que encontra limites em outros valores
protegidos constitucionalmente, sobretudo, na inviolabilidade da privacidade e da
intimidade do indivíduo e na vedação ao racismo.” (PAULO e ALEXANDRINO, 2011,
p.135). Diante dos fatos expostos, podemos falar acerca da liberdade de cátedra, no qual se
refere aos professores e a sua liberdade de tratar de assuntos que estejam dentro do contexto
educacional sem haver repressão. Durante a Ditadura Militar, os professores não eram
autorizados a falar sobre política em sala, pois para o regime eles estariam tentando coagir
os estudantes. Segundo o professor Aroldo Rodrigues (RODRIGUES, 1979), a questão da
liberdade científica é apenas um tópico interligado com um problema maior que é a liberdade
humana em geral. Desse modo, se a liberdade de pensamento não é exercida, então não há
como haver ensino de qualidade, pois se o discente não tem o direto de expor seu ponto de
vista diante de um problema social, não está apenas confiscando o seu direito de expressão
como professor, mas como cidadão também.
Se o homem tem a liberdade de criar, é porque deve ter igualmente a capacidade de
se indagar sobre o que fazer, com o seu conhecimento. (PAIM, 1979). Desse modo, cada
indivíduo tem a capacidade de pensar e discutir seus pontos de vista de forma honesta. Além
disso, por mais que o pensamento exposto seja de senso comum, este deve ser levado em
consideração, pois ele poderá ser aperfeiçoado e posto em prática para que se encaixe melhor
no contexto social em que for inserido.
De súbito, na medida em que escolas e universidades passaram a praticar o ensino
remoto e por ocasião da publicação indiscriminada da voz e imagens de todos os sujeitos
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem emerge um debate sobre qual o limite a que

se submetem professores e estudantes ao discorrer sobre História, Filosofia, Sociologia entre
outras Ciências em suas práticas pedagógicas, visto que há insegurança jurídica quanto ao
que se refere à ofensa ou não à segurança nacional, em vista dos acalorados debates sobre
ideologia dentro das escolas como é o caso do debate sobre a “Escola sem partido” sobre a
qual trataremos na seção a seguir.
3.2 “Escola sem Partido” e as relações com o Ensino Remoto no contexto da Pandemia
do Covid-19

A Educação brasileira no contexto da pandemia do COVID-19 trouxe à tona de forma
cristalina as crises no campo paradigmático pela conjuntura dos modelos de vida que
herdamos do processo civilizatório na modernidade, estes que reverberam nos eixos que
servem de sustentáculo para promoção da educação e defesa da vida humana.
Os processos que estão envoltos nos fenômenos da educação e suas diretrizes, que
decorrem dos campos pedagógicos, didáticos, culturais, históricos e políticos nos convidam
a perceber a dinâmica das mudanças destes paradigmas acerca da educação e da vida humana
diante deste cenário que o momento exige. Cabe trazer um conceito de Freire (2014) acerca
da educação, segundo ele somos sujeitos da educação por nos conhecermos enquanto seres
inacabados, que está em constante transformação e que reconhece que pode saber mais, o
que nos convoca para uma autorreflexão do nosso papel enquanto sujeitos humanos que
carece de reconhecimento enquanto tal.
Segundo Frigotto (2017), o movimento “escola sem partido” nasce em 2004 a partir
dos ideais conservadores, especialmente por ter sido primeiramente suscitada pelo
Procurador do Município de São Paulo; segundo Frigotto (2017) Miguel Francisco Urbano
Nagib acusa as escolas e professores de doutrinarem lições marxistas e transformarem os
alunos em comunistas.
O movimento “escola sem partido” utiliza-se da internet para difundir seus ideais,
tendo inclusive criado um site para divulgar suas ideias, não sendo apenas a única forma de
levantar debates acerca do assunto, pois nas redes sociais são postados o que se chamam de
“memes” com piadas negativas e depreciativas em relação às práticas pedagógicas, notícias
falsas e sem respaldo científico, o que vem a ser considerado, conforme Frigotto (2017), um
movimento que se funda no senso comum, com o intuito apenas de demonizar os professores
e as escolas brasileiras.

Nessa perspectiva, devem-se conhecer as justificativas que são utilizadas para
fundamentar o projeto de Lei da “escola sem partido”, para que se possam compreender os
objetivos desta. A fundamentação jurídica da PL 867/2015 se dá com base no código de
consumidor, uma vez que na relação consumerista o consumidor é considerado como parte
vulnerável. No caso, partindo da lógica de tal, o educador seria o fornecedor e o educando o
consumidor, ou seja, estaria na condição vulnerável. Frigotto (2017) compara
metaforicamente o movimento “escola sem partido” como uma esfinge e o ovo da serpente,
por ter consciência das ameaças que a educação sofre diante do confronto com os objetivos
da “escola sem partido”. Soma-se a este exposto os possíveis prejuízos para a efetivação e
garantia Constitucional do direito à educação, e a liberdade de expressão fincada no Art. 5 º
incisos IV e IX da CF/88.
Torna-se imprescindível dentro do arcabouço ideológico e político que vivemos no
atual cenário mundial da pandemia, perceber a importância do reconhecimento da identidade
e diversidade cultural de determinados povos e suas proeminências dentro dos recortes das
discussões sobre raça, classe, etnia e gênero e seus atravessamentos malevolentes no que
tange a negação de políticas orientadas para uma educação emancipadora, a partir das
nuances que nos traz Arroyo (2012).
Sob esse prisma, percebe-se que não há concretamente prática educativa no
Brasil vetorizada a partir desse processo de inclusão do outro, e ainda assim, se almeja uma
escola que se distancia mais ainda da política. Como remonta Frigotto (2017), não é possível
existir escola sem política, porque não se constrói um pensamento crítico dentro do contexto
educacional com neutralidade, a escola não deve ser partidária, contudo, não há como não
ser política, pois política conforme aponta Zambam e Fröhlich é:
A vita activa dos homens constrói-se precipuamente pela ação e pelo discurso na
esfera pública; direito e condição que torna a todos livres e iguais na polis. Uma
vida plena e digna é construída na partilha de mundo, na ação comunicativa de
cada sujeito e no reconhecimento das diferenças. O ser humano constitui-se
político, atuando como cidadão e ator da história. (ZAMBAM; FRÖHLICH,

P.237)
Um tempo tenebroso se instala na sociedade brasileira, consequentemente, na
Educação, razão pela qual o movimento “escola sem partido” deseja criminalizar os
movimentos sociais, bem como as tecnologias sociais voltadas para o estudo sobre as
questões de gênero, orientação sexual, liberdades femininas e modelos familiares, utilizando

o que Algebaile (2017) vem a chamar de ramificações progressivas da “escola sem partido”,
qual utiliza das junções de concepções religiosas, setores da mídia, políticos partidários e
acadêmicos com o propósito de promover um desmonte na educação.
Junto com a proposta vem o incentivo para pais e alunos a filmarem e publicarem
aulas com supostas práticas de doutrinação, que para o movimento – segundo Algebaile
(2017) - se caracteriza pela contaminação ideológica marxista no âmbito das aulas.
Produzindo um cenário na educação de denúncias e humilhações para os professores, a partir
do senso comum. Essa perspectiva dentro do contexto da pandemia do Covid-19 tomou
proporções ainda maiores, a partir da utilização de software e aplicativos de
videoconferência que permitem as aulas remotas. Isto porque as aulas podem ser gravadas e
disponibilizadas posteriormente, sem, por vezes, seguir os rigores éticos e metodológicos
que a legislação demanda, de modo que oportuniza a efetivação dos objetivos que o
movimento “escola sem partido” pretende.
A educação brasileira tem um grande desafio em perceber a diversidade social,
cultural, de gênero, religiosa, político-ideológico, a partir de equalização social como aponta
Saviani (2008). A partir desse cenário, é notório que as fragilidades e vulnerabilidades dos
laços de sociabilidade humana tenham aflorado, apontando para rachaduras no viés do
comportamento humano, evidente que o novo modo de ser teve que ser readaptado e
realinhado as recomendações da OMS – Organização Mundial de Saúde, com ressalvas
ampliadas para dificuldades de conter a disseminação do Covid- 19. Portanto, é possível que
os objetivos antes discutidos pelo viés do movimento “escola sem partido” tenham tomado
força, pelo modelo de ensino que foi suplantado no período da pandemia do COVID-19, a
saber: ensino remoto.
O modo de ser nesse contexto, está interligado com o comportamento humano na
via privada (processo de higienização pessoal) e da vida nos ambientes públicos com o
controle e fiscalização da utilização de máscaras de uso pessoal, álcool em gel e líquido
como mecanismos de enfrentamento da COVID-19. Tem sido objetos de investigações e
observado como um fenômeno novo para a história da pedagogia, motivo pelo qual as
relações entre a pandemia do COVID-19 e as imbricações do movimento “escola sem
partido” pode ter servido de catalizador para o que a priori se almejava. Sobretudo, pelas
incongruências constitucionais como a liberdade de cátedra em consonância com o que
vigora enquanto modelo de ensino remoto.

3.4. O Histórico da Pandemia do Covid-19 e do Ensino Remoto sob o olhar de um
Docente.

Há mais de um século, entre 1918 e 1919, o mundo viveu uma das maiores pandemias
já registradas na história, ocasionada pela mutação do vírus da gripe (Influenza). Segundo
Silveira e Nascimento (2018), a doença que atingiu cerca de 80% a 90% da população do
planeta e provocou entre vinte milhões (oficialmente) e quarenta milhões de mortes
(considerando-se as dificuldades em diagnosticar, atribuir e registrar o óbito) entre os tempos
finais da primeira guerra e os meses iniciais de 1919, afetou não só idosos e pacientes com
sistema imunológico debilitado, mas também jovens e adultos, entrando para a história como
a gripe espanhola.
Esse vírus tinha a capacidade de afetar diferentes partes do organismo, podendo
atingir os sistemas respiratório, nervoso, digestivo, renal ou circulatório. Dores musculares,
dor de cabeça, insônia, febre alta, cansaço, dificuldades para respirar, falta de ar,
inflamações, dentre outros, eram os sintomas mais notórios da doença e obrigou a população
de muitas localidades a evitar aglomerações em lugares públicos e adotar o uso de máscaras.
No Brasil, à medida que a doença avançava, registrou-se um quantitativo de mortes
diárias exorbitante. Não havia caixões para a quantidade de mortos, e os cemitérios não
tinham capacidade para enterrar tantos corpos ao mesmo tempo. Os números da época de
acordo com Bertolli Filho (2003), revelam que a gripe espanhola matou aproximadamente
35.240 pessoas, contagem que se acredita estar aquém dos tempos febris.
Um século após a propagação da gripe espanhola, o mundo voltou a viver uma nova
pandemia causada pela síndrome respiratória aguda grave (Sars-CoV2) o popular Covid-19,
detectado pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan em dezembro de 2019. A imprensa
mundial voltou-se para a província com pouco mais de 11 milhões de habitantes, epicentro
inicial da doença, esta que por sua vez, forçou a humanidade a rever comportamentos sociais
após a proliferação do vírus em outros países da Ásia e principalmente da Europa.
Em meio ao caos que se instalava no mundo, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) publicou orientações a respeito do combate ao covid-19 que incluíam o
distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscaras conforme indica o
documento disponível no site oficial da instituição: https://www.who.int/docs/ de 03 de
março de 2020.
A doença que se assemelha a um simples resfriado é mais mortal do que parece,

podendo levar a pessoa contaminada a desencadear sérias infecções, resultando em óbito. O
vírus que pode ser transmitido sem que o infectado apresente sintomas, possui intervalo
médio de incubação entre dois e sete dias, podendo chegar a quatorze. Com taxas letais de
transmissão, acreditava-se no início da propagação da doença que apenas pessoas na terceira
idade ou inclusas no grupo de risco (com comorbidades) fossem as mais propensas a
contraírem o vírus, no entanto, estudos científicos (Mandetta, 2020) apontam que toda e
qualquer pessoa independentemente da faixa etária, e presença ou não de outras doenças,
pode contrair covid-19.
Em 17 de março de 2020, o Brasil registrou sua primeira morte por covid-19
obrigando estados e municípios a adotarem medidas de isolamento social. O lockdown ou
bloqueio total, foi adotado inicialmente de forma rígida ou parcial por 12 estados da
federação brasileira que ao estabelecerem regras, proibiram os cidadãos de circularem por
áreas públicas sem motivos emergenciais, cruzarem fronteiras (municipais, estaduais ou
internacionais) ou desempenharem atividades tidas como não essenciais. Distintas gerações
agora viviam o que acreditavam ser possível apenas acontecer nos filmes de ficção, um
inimigo comum assolava a saúde mundial.
Durante o lockdown farmácias, hospitais, supermercados e outros poucos
estabelecimentos comerciais continuaram autorizados a funcionarem, mas setores voltados
ao lazer, entretenimento, práticas esportivas coletivas, feiras comunitárias, celebrações
religiosas e outras, foram proibidas. Além de um cenário caótico na saúde, a pandemia do
coronavírus criou incertezas na economia de diferentes setores elevando o preço de produtos
básicos essenciais ao consumo diário do brasileiro e acentuando as desigualdades sociais em
todo o país, que por sua vez, prejudicam ou limitam o status social.
A pandemia do novo coronavírus vem deixando em evidência que o poder público
não consegue gerir questões voltadas a saúde de qualidade, ao trabalho, as boas condições
de transporte e locomoção, e principalmente ao acesso à educação, que obrigou profissionais
de escolas públicas e privadas a reinventarem o modo de ensinar. No entanto, percebe-se
que o ensino está longe de ser igualitário a quase 5 milhões de crianças e adolescentes
espalhados por este país que não possuem acesso à internet (Alves, 2020).
Assim, questões econômicas, raciais, sociais e locais são fatores predeterminantes
para o acesso à educação remota, essa afirmação é corroborada através do estudo realizado
pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
(Cetic), na última edição do painel TIC covid-19, em que se evidencia que três quartos dos

internautas com 16 anos ou mais e que são das classes D e E (74%) acessam à rede de ensino
remoto exclusivamente pelo telefone celular, percentual que é de 11% entre os usuários das
classes A e B. O uso de computador (notebook, computador de mesa e tablet) como o
principal recurso é maior nas classes A e B (66%), sendo menos acessível aos estudantes das
classes C (30%); D e E (11%). (Informação disponível em https://cetic.br/pt/noticia/ de 05
novembro de 2020).
Dessa forma, é notório a falta de motivação de um grande quantitativo de estudantes,
estudantes esses que muitas vezes não recebem assistência escolar com o envio de materiais
impressos. As taxas de abandono aumentaram drasticamente e verificou-se que muitos
jovens e adolescentes trocaram as salas de aula virtuais por trabalhos informais, seja por não
se adaptarem ao novo sistema e desejarem retomar os estudos apenas quando as aulas
retornarem de forma presencial ou porque necessitam ajudar suas famílias a administrarem
as contas da casa, visto que as taxas de desemprego atingiram números exorbitantes neste
período.
Deve-se considerar em meio a esse contexto de incertezas e baixa participação do
ensino que é realizado. Muitas questões nos levam ao temor da superexposição e ao mesmo
tempo a impotência diante de um quadro desolador. Como dar aula sem visualizar rostos,
escutar as vozes e acompanhar as reações que são expostas a partir das fisionomias dos
estudantes? Não é raro enfrentar tristeza, falta de energia e ausência de suporte emocional.
Além disso, o ensino remoto inviabiliza um diálogo horizontal, parece que estamos vivendo
uma realidade paralela a exemplo da distopia de Orwell (2009), o que nos deixa em uma
situação de muita tensão e é possível perceber certa hostilidade a depender dos temas
pedagógicos tratados durante as aulas.

4 Considerações Finais
A pandemia do novo coronavírus desvelou questões que ao longo de décadas se
faziam presentes na realidade brasileira mas não se apresentavam de forma tão notória. Neste
trabalho buscamos discutir de que forma a exposição midiática gravada da voz e imagem de
professores e estudantes estão relacionadas ao cerceamento da liberdade de expressão
expressa no art. 5, IV e IX da CF.
Na primeira seção chegamos a consideração de que, na medida em que escolas e
universidade passaram a praticar o ensino remoto e por ocasião da publicação indiscriminada

da voz e imagens de todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem
emerge um debate sobre qual o limite a que se submetem professores e estudantes ao
discorrer sobre História, Filosofia, Sociologia entre outras Ciências em suas práticas
pedagógicas, visto que há insegurança jurídica quanto ao que se refere à ofensa ou não à
segurança nacional, em vista dos acalorados debates sobre ideologia dentro das escolas.
Percebemos que não se trata de temer o ensino remoto ou a gravação das aulas, mas
possibilitar um ambiente democrático de partilha de ideias com respeito à ordem
constitucional atualmente vigente.
Na seção dois discutimos como o debate sobre escola sem partido se relaciona com
o tema em análise e a partir disso consideramos que não é possível construir uma educação
dissociada da política, a escola não pode ser partidária, contudo, não há como não ser
apolítica, pois é a política que tem como missão produzir uma sociedade onde a vida plena
e digna é partilhada no mundo através da ação comunicativa de cada sujeito e no
reconhecimento das diferenças. Por fim, a seção 3 trouxe a experiência de um dos autores
no seu fazer pedagógico cotidiano considerando o histórico da pandemia do Covid, a
elaboração do ensino remoto como alternativa e as dificuldades inerentes a esse contexto.
Esperamos que essa comunicação de caráter exploratório suscite novos debates e
sínteses que possam contribuir para melhoria da qualidade da educação brasileira e
superação de seus desafios.
.
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Resumo:
O Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano a partir de 2008, passou a integrar a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica oferecendo, atualmente, 13
cursos de graduação, sendo duas licenciaturas, nas quais tem-se a Licenciatura em Química
que, deu início as suas atividades no primeiro semestre de 2008. O Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), é uma iniciativa que visa melhorar e a valorizar a
formação de professores para a educação básica através de bolsas de incentivo aos estudantes
e professores de escolas públicas para o desenvolvimento de atividades pedagógicas
inovadoras e valorização do magistério. No Campus Rio Verde do IF Goiano essa modalidade
de incentivo aos futuros docentes é ofertada desde 2011 e, atualmente, possui 16 estudantes
bolsistas e 4 voluntários além de 2 supervisores e 1 coordenador. Mesmo no cenário de
Pandemia COVID-19, há a oferta deste programa via ferramentas remotas. Além de permitir
ao licenciando em Química trabalhar com supervisores que possuem experiência com a
docência no ensino fundamental e médio, havendo trocas de experiências e atualizações
metodológicas e teóricas de ambas as partes. Destaca-se neste trabalho as formas de
encontros supervisionados de forma remota. Estes foram realizados de formas diversas e por
ferramentas on-line tais como Google Meet para palestras e encontros semanais; Curso de
formação de uso da Plataforma Zoom; Elaboração de questionários investigativos pelo
Formulário Google Forms e estímulos a participação em eventos on-line como o CICLOS
DE SEMINÁRIOS TEMÁTICOS – Práticas Docentes Inovadoras no Contexto da Pandemia
do Covid-19 e participação de forma colaborativa dos pibidianos no projeto de extensão do
NAIF: O ENSINO DAS CIÊNCIAS ATRAVÉS DA ARTE DURANTE A PANDEMIA.
Estas foram as estratégias de supervisão e formação adotadas pelos supervisores do Pibid de
Licenciatura em Química Campus Rio Verde, onde se constatou a participação efetiva e
consistente dos pibidianos, supervisores e Colégios envolvidos no projeto, além do apoio do
IF Goiano – Campus Rio Verde que ofereceu a estrutura necessário para o desenvolvimento
dos projetos.
Palavras-chave: Ensino remoto. Formação docente. Sala de aula. Covid-19.

O CONSTRUCIONISMO DE PAPERT NA ERA DA EDUCAÇÃO
DIGITAL: UMA RELAÇÃO DA TEORIA COM O ENSINO DE
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MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS
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Resumo:
Este artigo visa o estudo sobre os conceitos do Construcionismo de Papert como teoria
necessária na era da educação digital, cabendo analisar o uso das chamadas “Ferramentas
Palpáveis” como agregadora e construtora de conhecimento no âmbito do ensino de
Matemática na educação básica do município de Campo Grande/MS. Nesse sentido a
pesquisa buscará compreender e descrever a maneira pela qual a Educação Matemática se
estabeceu no campo da pesquisa como movimento acadêmico que desperta o aprendizado,
desvenda métodos, conceitos e como se organiza pedagogicamente. A motivação se deu pela
busca de entendimento de toda teoria fomentada e compreensão do Construcionismo de
Papert como ferramenta construtora do saber. O recorte temporal se dá no ano de 2021 onde
foram realizados os processos de pesquisa e coleta de informações. O recorte espacial
tramitou entre dados fornecidos pela (SEMED). O objetivo geral “será de realizar um estudo
breve dos Conceitos e derivações do Construcionismo de Papert”, possibilitando que esta
seja incorporada para aprimoramento e aplicação no ensino de Matemática no âmbito da
Educação Básica, neste município. A metodologia será primeiramente uma pesquisa
exploratória.
Palavras-chave: Construcionismo de Papert. Ensino de Matemática. Campo Grande/MS

1 Introdução
Quebrar paradigmas que acercam a educação é a missão árdua de qualquer
professor/profissional que tenha determinação em inovar e agregar algo no âmbito de
qualquer processo em que ele esteja inserido, assim a Educação Matemática pode ser
entendida como uma ferramenta que busca a quebra não só paradigmas, mas sim do
estreitamento da fronteira entre a Pedagogia e a própria Matemática. O ato de ensinar está

atribuído a questões que necessitam de método e normativas de caráter profissional, regidos e
orientados de forma sistêmica, individual ou em grupo.
Não é novidade que a era da educação digital seja algo real e premeditado, impossível
de não ser incorporado à sociedade atual, fazendo com que suas bases e seus conceitos tornem
algo inerente e necessário dentro da vida de cada cidadão. Ela chegou de maneira esperada,
porém, sem a mínima noção que seria como um advento não só local, mas sim como um
advento de caráter global.
O objetivo geral será de realizar um estudo breve dos Conceitos e derivações1 do
Construcionismo de Seymour Papert. Como especificidades busca-se:


Identificar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande/MS se
há algum trabalho relacionado ao Construcionismo de Papert sendo aplicado ou
trabalhado na esfera da educação digital do município.



Verificar se algum professor da Rede pública utiliza os conceitos do Construcionismo
relacionados à disciplina de Matemática ou ao ensino de Matemática.



Investigar se há projetos vigentes, assuntos relacionados ao currículo ou qualquer
outro fomento indique o Construcionismo dentro do cronograma escolar do município.



Examinar a existência ou não de uma sintonia entre o Ensino de Matemática ou outra
disciplina, com teorias concretas em qualquer vertente.



Identificar se há movimentos ou incentivos para possibilitar a construção do
conhecimento dos indivíduos com o uso de ferramentas palpáveis e assim melhorar
seu desempenho na disciplina de Matemática.
De antemão pretende-se também, analisar, descrever e discutir a maneira pela qual a

Educação Matemática se estabeleceu no campo de pesquisa como movimento acadêmico ou
escolar que desperta a prática e que possibilita “o ensinar” e também “o aprender”, fazendo
desvendo de métodos, conceitos e organização pedagógica deste arcabouço de possibilidades,
cabendo filtrar e incorporar na prática do dia-a-dia escolar, a realidade de tornar menos
complexo a Matemática em si, tornando-a pedagogicamente mais acessível e mais
compreensível através do uso adequado e fundamentado da tecnologia da informação, da
educação a distância e do uso das ferramentas palpáveis, como o computador por exemplo.
A motivação para a pesquisa se dá também de maneira sistêmica, pois a busca por
1

O autor verificou através de outra pesquisa feita por ele e que está nos anais do evento Saberes em Ação da UCDB (
universidade Católica Dom Bosco) link http://anais.saberesemacao.ucdb.br/edicoes/2018/comunicacao-oral/trabalhoscompletos/educacao-teologia-comunicacao-cultura-e-arte.pdf que quando trata de “Derivações” são todas as pesquisas que se

compreensão de toda teoria que a acerca, se correlaciona com resultados históricos, traçando
uma linha de tempo e busca histórica por compreensão do momento da educação,
entendimento e conclusão que desconhecer os processos e pesquisas já realizadas, fará com
que o pesquisador não usufrua do prazer do presente. Mais a fundo, para um desenrolar
bibliográfico mais concreto, busca-se fomentar uma teoria que não é nova, é provinda e
surgida de outra teoria importante, assim abordamos o Construcionismo de Seymour Papert
surgido e oriundo do Construtivismo de Jean Piaget. Construir e expressar se mostra evidente
na fundamentação de instigar o próximo a explorar suas tendências nativas com a
manipulação de ferramentas ou materiais com um único fim, entender e agregar na
capacidade de construir o saber.
Pensando no recorte espacial da pesquisa, o tema quando aponta uma especificidade
de estudo na educação básica em um município, poderia caracterizar que seria uma
abrangência muito volumosa para um artigo, mas o estudo caberá na investigação dentro das
normativas da secretaria municipal de educação, outros fomentos através de outras obras ou
outros autores que desenvolvem um estudo relacionado não só do Construcionismo no ensino
de Matemática, mas desta teoria inserida na educação do município como construtora do
conhecimento, esses dados estão disponíveis na SEMED – secretaria municipal de educação
do município de Campo Grande/MS.
Assim chegamos à abordagem do uso adequado das ferramentas palpáveis no ensino
de Matemática, por mais que seja na abrangência da educação básica e dentro do município
de Campo Grande/Ms, esperasse que esta investigação resulte não só na concretização dos
objetivos deste artigo, mas que resulte enfatizar a educação digital regida de teorias e técnicas,
tecnologias e ferramentas com único fim, desenvolver o conhecimento de maneira coesa,
profissional, eficaz e principalmente pedagógica.

1.1 Contextualização e fundamentação teórica
1.1.1 A abordagem da Educação Matemática.
É consenso entre os historiadores que a Matemática é uma das ciências mais antigas.
Há séculos, o conhecimento matemático tem sido desenvolvido por diferentes civilizações,
mesmo que com perspectivas divergentes e trilhando caminhos distintos. Entretanto, os
aspectos que englobam processos de como conduzir ao aprimoramento da assimilação desta
relaciona com o tema Construcionismo e tudo abordado são derivações com a Educação Matemática .

ciência pelas pessoas, isto é, o ensino e a aprendizagem da matemática, entraram apenas
recentemente na pauta das preocupações da sociedade acadêmica (GERVÁZIO, 2019).
Mas, ainda que a pesquisa em Educação Matemática possua desenvolvimento e
consolidação recentes e não disponha, até o presente momento, de uma metodologia única de
investigação e nem de uma teoria claramente configurada (FIORENTINI e LORENZATO,
2006; GODINO, 1991), vários autores têm tecido considerações a respeito da sua diversidade,
crescimento e importância na atualidade.

1.1.2 O ensino de Matemática na era da educação digital.
A globalização de informações revolucionou a maneira como se entende os processos
de ensino e aprendizagem. O ensino passa por uma nova reformulação e procura se adaptar as
novas realidades da sociedade vigente sedenta por informações atualizadas em curtos espaços
de tempo e com aplicabilidade imediata. Os profissionais da docência estão buscando
capacitações direcionadas para que possam alcançar os níveis de compreensão adequados às
novas mídias de comunicação e estarem assim caminhando a passos iguais com os discentes
caracterizados com as marcas da evolução digital do mundo contemporâneo (SÁ, 2014).
Com o surgimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) tudo o que
se conhecia por apetrechos tecnológicos teve uma nova reformulação, uma nova roupagem.
Em definições não tanto formais a Tecnologia é todo meio que se usa para facilitar a vida
humana em seus múltiplos momentos; Informação é a disseminação dos conhecimentos
pretéritos, presentes e futuros e a Comunicação é todo meio de interação, é a possibilidade do
diálogo, é o meio pela qual a informação é disseminada (SÁ, 2014).

1.1.3 As tecnologias e a Matemática na formação.
O trabalho pedagógico que deveria ser interdisciplinar, coletivo, conforme sugerem as
atuais propostas curriculares, ainda está impregnado de uma cultura institucional que tem uma
história, pretensões, rotinas, estilos estabelecidos. Os professores continuam a orientar seus
trabalhos de três formas: pelo presentismo, pelo conservadorismo e pelo individualismo. Pelo
primeiro, os professores preocupam-se em resolver problemas imediatos, concentram seus
esforços nos planos de curto prazo na sala de aula; pelo segundo, o conservadorismo, os
docentes resistem a mudanças, para tanto evitam discussões, reflexões que tratam do como e o
que ensinam; e o outro, o individualismo – os professores recusam a colaboração dos colegas
por medo de críticas ou de interferências no seu trabalho (LIBÂNEO, 2000, p.19).

A utilização dos computadores nas aulas de Matemática na educação básica podem ter
várias finalidades, tais como: fonte de informação; auxílio no processo de construção de
conhecimento; um meio para desenvolver autonomia pelo uso de softwares que possibilitem
pensar, refletir e criar soluções. O computador também pode ser considerado um grande
aliado do desenvolvimento cognitivo dos alunos, principalmente na medida em que possibilita
o desenvolvimento de um trabalho que se adapta a distintos ritmos de aprendizagem e
favorece que o aluno aprenda com seus erros. A inserção das TIC no contexto escolar pode
contribuir para uma realidade diferenciada, na qual poderá haver uma aproximação maior
entre aluno e professor e vice-versa, abrindo caminhos para a construção do conhecimento
matemático, principalmente para as atividades de leitura e de escrita (GLADCHEF; ZUFFI;
SILVA, 2001, p.2).

1.2 O conceito do Construcionismo de Seymour Papert.
Segundo Papert (1985), para que ele pudesse elaborar sua concepção de
Construcionismo, aprofundou-se na Teoria Construtivista de Piaget e Vigotsky, mas acabou
se distanciando da Psicologia do Desenvolvimento, passando a alinhavar uma teoria mais
voltada para a intervenção pedagógica. Dessa forma, o Construcionismo passa a ser uma
“reconstrução pessoal do Construtivismo”. Mesmo tendo trabalhado com Piaget, e em muitas
oportunidades ter reconhecido a extraordinária contribuição científica do teórico do
Construtivismo, Papert diverge daquele estudioso em relação ao estabelecimento de
tarefas/atividades que a criança deve fazer/aprender/desenvolver em determinada faixa etária.
Se Papert via algumas inconsistências no modelo construtivista, foi no modelo
instrucionista que encontrou mais motivos de críticas, por seu caráter paternalista em relação
à criança. No seu livro A Família em Rede, Papert explica bem essa diferença, a partir do
exemplo dos fabricantes de software. Em resumo, Construcionismo é a reconstrução teórica
do Construtivismo piagetiano, se relaciona exclusivamente a construir o conhecimento
baseando-se na realização de uma ação concreta que resultaria em um produto palpável
(SILVEIRA, 2012).

1.2.1 Construcionismo: o computador como ferramenta palpável no contexto
educacional.
Assumindo um panorama alternativo à linha instrucionista, surgiu o computador como
uma ferramenta educacional. Valente (1993, p.12) explica que segundo esta modalidade, o

computador não é mais o instrumento que ensina o aprendiz, mas a ferramenta com a qual o
aluno desenvolve algo, e, portanto, a aprendizagem ocorre pelo fato de estar executando uma
tarefa por meio do computador. Através do “computador ferramenta” o aluno será o sujeito
promotor de uma ação, ou seja, seu lugar deixa de ser o de espectador e passa a ser o de
agente. O aluno passa a ter uma postura ativa em relação ao conhecimento, e não mais passiva
como antes (COSTA, 2010).

1.2.2 Softwares educacionais no contexto do Construcionismo.
O idealizador da programação Logo2, Seymour Papert critica também o fato dos
computadores estarem na sala (ou no laboratório) de informática, ao invés da sala de aula ou
brinquedoteca. Ele diz que o computador em sala de aula acaba se transformando em uma
disciplina escolar, uma parte do currículo da escola. Papert lembra que Piaget “foi o teórico da
aprendizagem sem currículo; a Escola então desenvolveu um ‘currículo piagetiano’”, para
mostrar que a escola subverte o que poderia ser uma boa ideia, como o uso de computador na
escola. Ele defende que, usando o computador em casa ou ambientes não formais de
aprendizagem, a criança pode promover megamudanças, criar/desenvolver abstrações, mudar
o luxo das coisas (SILVEIRA, 2012).
Existem vários softwares que podem propiciar o uso do computador como uma
ferramenta. Entre eles destacam-se as planilhas eletrônicas, os gerenciadores de bancos de
dados, os mecanismos de busca na internet, as ferramentas de cooperação e comunicação em
rede e também, as linguagens de programação. Planilhas eletrônicas são softwares que
permitem a criação e manipulação de folhas de cálculo, gráficos e também armazenagem de
informações visando pesquisa, relatórios e estatísticas. Os Gerenciadores de bancos de dados
propiciam criar coleções de informações em um formato devidamente estruturado, de forma a
proceder a sua rápida recuperação (pesquisa), relacionamento e compartilhamento. Os
gerenciadores de bancos de dados constituem-se como base para os sistemas de informações
que atendem a diversas áreas, sendo largamente usados, por exemplo, em bibliotecas,
hospitais, comércio, indústria, internet etc. (SILVEIRA, 2012).

2

Segundo Poncrifka et al. (2009) a Linguagem Logo se constitui em um programa computacional aberto, de autoria e
programação, ou seja, o estudante ao utilizá-lo pode apresentar os aprendizados adquiridos no estudo de um determinado
conteúdo, tornando-se o autor do trabalho realizado. Com este software os docentes podem desenvolver os conteúdos de
todas as áreas do conhecimento.

1.3 As ferramentas palpáveis no contexto histórico
A inserção dos computadores na educação iniciou-se em 1924, quando Sidney Pressey
arquitetou uma máquina para a correção de testes de múltipla escolha. Posteriormente, em
1950, Frederic Skinner propôs uma máquina de ensinar, baseada na instrução programada
(SOUZA E FINO, 2008). As máquinas de ensinar foram propostas por Skinner como uma
alternativa aos impasses que surgiram em decorrência das demandas de atendimento
individual aos aprendizes.
As escolas vêm, nas últimas décadas, ampliando os ambientes virtuais de
aprendizagem, indo além dos frios “laboratórios de informática” e buscando, nas séries
iniciais do ensino, tornar mais atraente a utilização de computadores e outras tecnologias,
treinando seu corpo docente para lidar com essa parafernália tecnológica e buscando tornar
natural a convivência da criança com o ambiente cibernético. Uma ferramenta que pode
facilitar esses ganhos de aprendizagem é a criação de brinquedotecas, aqui entendidas como
um espaço onde a criança pode aprender brincando, através do universo computacional (jogos
eletrônicos, softwares educativos, internet etc.) (SILVEIRA, 2012).

1.4 O computador como ferramenta para se construir o saber.
O uso do computador na educação, principalmente neste início de milênio, trouxe
questões que dizem respeito não só a sua utilização, mas principalmente sobre o uso de outras
tecnologias. Sendo o termo tecnologia, aqui denominado como o “conjunto ordenado de todos
os recursos empregados na produção e comercialização de bens e serviços”; no caso da
educação, recursos que podem contribuir para sua eficácia, ou seja, que podem possibilitar
maior aprendizagem dos alunos. Ainda segundo o citado autor na já referida obra, a
tecnologia é produzida dentro de uma cultura e esta acaba condicionada por aquela, no sentido
de que, a partir da existência de uma dada técnica, a sociedade que a possui acaba por não
mais viver sem ela, pelas possibilidades que se abrem com essa tecnologia. (PONTES et al,
2012).

1.5 Instrucionismo e o computador como ferramenta de ensino
O Instrucionismo é caracterizado como uma forma de apenas transmitir os conteúdos
através do computador. Essa abordagem pedagógica é tratada por Valente (1993) como:
O computador no processo educacional funciona como um

suporte, reforço ou complementação ao que acontece na sala de
aula. Em um primeiro momento, o computador é provido das
informações que serão ministradas ao aluno. Essa ação de
municiar o computador com as atividades programadas para o
ensino é realizada por meio da instalação de um software.
O processo de transmissão de conteúdos programados acontece quando um aluno faz
uso do computador e, através dele, recebe o “pacote de informações” previamente
programado. O aluno é o espectador para um volume de conhecimentos pré-determinados,
pois, a interação existente entre o discente e o computador limita-se ao fornecimento de
respostas a exercícios e a avanços ou retrocessos no conteúdo (COSTA, 2010).
A abordagem instrucionista teve e continua a ter espaço e importância dentro do
cenário da informática na educação. Pois, foi a partir dela que os computadores começaram a
ser difundidos nos ambientes escolares, sendo assim um ponto de partida para a criação de
reflexões e novas possibilidades. Uma delas é que o uso do computador em um ambiente de
aprendizagem pode e precisa extrapolar a automatização da transmissão de conteúdos
programáticos. É dentro dessa perspectiva que surge o computador como uma ferramenta
educacional. (COSTA, 2010).

2. Metodologia
Apesar de que haja uma especificação detalhada dos objetivos, o autor utilizou-se de
método sistêmico ao realizar sua pesquisa, pois seu objeto de estudo está relacionado à
coletagem de dados na Secretaria de educação do município, onde a lei nº 5.299, datado de
06 de março de 2020, a (SEMED) secretária de educação do município de Campo
Grande/MS, implementou um decreto que estipula transparência e ética no compartilhamento
das informações relacionadas a pesquisadores e visitantes, primeiramente na implementação
do portal da transparência e informações voltados a todos os campo de pesquisa a fim do
desenvolvimento da cidades e do cidadão que transparece a quem possa interessar, todo tipo
de informação relacionada a projetos vigentes, isso feito através de documentos assinado,
datado e timbrado de alguma instituição inerente a essa secretaria, como as escolas por
exemplo.

2.1 Abordagem metodológica
Assim utilizou-se de pesquisa exploratória no que se diz respeito à parte dos objetivos

e uma abordagem predominantemente qualitativa de pesquisa, nesse caso para buscar
responder melhor a derivação da pesquisa e as especificidades dos objetivos.

2.1.1 Instrumento de obtenção dos dados e como se deu a coleta
Com base na lei nº 5.299 o autor esteve na SEMED nos dias 25 e 26 de Fevereiro de
2021 a fim de aplicar questionário contendo 5 perguntas principais relacionados aos objetivos
deste trabalho. O questionário fora respondido pela auxiliar da secretária adjunta, onde nesse
primeiro contato o autor entendeu como suficiente para considerar este estudo.

3. Resultados e Discussão
Os resultados obtidos nessa pesquisa são convincentes em relação ao que fora
proposto ao objetiva-la, porém, totalmente longe e fora daquilo que se entende como
necessário para responder as demandas que podem fazer parte do contexto que busca o
pesquisador. Quando abordamos a pesquisa exploratória, onde segundo Gil (2008)
familiariza-se com a temática proporcionando maior proximidade com um problema, para as
questões teóricas e outros autores falando sobre o assunto, a internet encheu a base de
pesquisa com um volumoso conjunto de artigo nos mais diversos eventos realizados, isso
buscado na rede entre os anos de 2017 e 2018 com os seguintes números:


Relacionados ao Construcionismo de Seymour Papert foram achados na internet pelo
menos 6 artigos em eventos internacionais, 3 artigos em eventos regionais e 1 em
eventos locais. Esses eventos são periódicos, seminários, simpósio e encontros, todos
pesquisados e que se disponibilizam nos Anais do evento de caráter público.

No que se refere ao questionário aplicado na SEMED, os resultado obtidos para responder
as especificidades dos objetivos foram:


Não existe nenhum trabalho específico realizado pela secretaria que esteja relacionado
à teoria proposta por esta obra.



A aplicabilidade e melhoria do conhecimento relacionado a disciplina de Matemática,
não existe no momento, nenhum profissional utilizando-se de métodos e nem de
conceitos relacionados ao Cosntrucionismo de Seymour Papert.



Há projetos de inclusão digital em execução, porém, a responsável não soube dizer ao
certo se nesses são utilizados a teoria pesquisada, o que leva a pesquisa a ser
demandada mais precisamente nas escolas, assim indaga a funcionária da secretaria.



Quanto à sintonia entre o Ensino de Matemática e alguma teoria, ela disse que a
secretaria realizada diversos eventos e encontros internos para tratar da melhoria e
quebra de alguns paradigmas que acercam a disciplina, porém não soube dizer ao certo
quais e quando foram realizados estes eventos.



Em relação às ferramentas palpáveis na questão de auxiliar a construção do
conhecimento dos indivíduos, são utilizados os laboratórios existentes nas escolas e é
função de cada instituição utilizar a tecnologia a fim de melhorar o desempenho desses
alunos na disciplina de Matemática e também de outras disciplinas.

4. Considerações Finais
Toda pesquisa ao chegar ao fim demonstra ao autor a satisfação ou a frustração da
temática proposta. Nesse caso, a pesquisa desvendou-se que no caminho geral, há muitos
fomentos, muitas dissertações, muitos artigos e também muitos livros escritos falando com
muita propriedade sobre o assunto (Construcionismo relacionado à educação matemática), o
que nos faz pensar em continuar com a pesquisa mais aprofundada e com outras vertentes,
isso na questão do campo teórico.
Quanto à visão prática, ou seja, a teoria sendo executada, no recorte espacial estudado
que fora o municio de Campo Grande/MS e em escolas sob a administração da prefeitura, a
falta de informações e de relatórios mais precisos dos responsáveis, leva o autor a identificar
um grande problema inerente a educação no Brasil de maneira geral.
Apesar de uma simples amostra, podemos observar que existem outras prioridades nas
questões pedagógicas e didáticas exercidas por esta secretaria, não é uma critica, até foram
mostrados números satisfatórios a questão do desenvolvimento da educação infantil e no
ensino fundamental, porém, existe na verdade um desconhecimento sobre o uso de “base”
para aplicar conteúdos, isso em relação aos gestores, pois ir a cada escola e entrevistar
diretores e professores seria uma tarefa mais árdua, porém provável, mas que não caberia
nesse momento e nem nesse artigo, provavelmente num futuro breve.
O que mais satisfaz ao autor, ao chegar ao fim da pesquisa, é ver que os esforços
feitos e toda demanda que se sucedeu para coleta de dados tanto na internet quanto na
secretaria de educação, nos faz crer que tudo é possível, tudo pode ser feito quando há
comprometimento, fazendo nesse momento vir a lembrança de uma frase de Imanuel Kant, a
única coisa que difere um homem do outro é apenas um substantivo, a “vontade”.
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Resumo:
A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica foi criada em 1909, pelo então
presidente Nilo Peçanha, com o objetivo de qualificar a mão de obra dos jovens das classes
trabalhadoras, contribuindo com o desenvolvimento industrial do país. Em 2008, através
da lei nº 11892, criou-se os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, como
sucessores das Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais, bem como dos Centros Federais
de Educação Profissional e Tecnológica. Segundo MAGALHÃES (2007, p. 70): “[...]
Compreender e explicar a realidade histórica de uma instituição educativa, é integrá-la de
forma interativa [...] nos contextos e circunstâncias históricas, implicando-a
implicando na evolução de
uma comunidade e de uma região, seu território, seus públicos e zonas de influência.[..]”.
Nesse sentido, para uma atuação efetiva do docente, é indispensável que o mesmo conheça
essa história, bem como a legislação de regulamentação e funcionamento da sua unidade
de ensino. Nesse sentido, buscando avaliar as transformações pela qual passou o IF Goiano
- Campus Urutaí desde a sua fundação, bem como a influência desses aspectos históricos
na oferta dos cursos na instituição de hoje, que os bolsistas do PIBID/Química do
IF Goiano - Campus Urutaí realizaram a presente pesquisa a partir da análise de uma
dissertação de mestrado - A ESCOLA AGRÍCOLA DE URUTAÍ (1953-1963):

singularidades da cultura escolar agrícola e de uma tese de doutorado
outorado - ESCOLA
AGROTÉCNICA FEDERAL DE URUTAÍ (1978-1986): a formação de mão de obra
agrícola no Sudeste Goiano.
Goiano Tal vocação agrícola do IF Goiano - Campus Urutaí ainda é
marcante e facilmente perceptível, levando à oferta de diversos cursos na área de ciências
agrárias, tais como Agropecuária
gropecuária, Agronomia e Medicina Veterinária. Apesar
A
dos avanços
em termos de estrutura física e da ampliação das áreas de atuação, tais como a oferta de
cursos de Licenciatura, Informática e até mestrados profissionalizantes,
profissionalizantes o IF Goiano Campus Urutaí está inserido em uma região predominantemente agrária e que busca se
consolidar como principal instituição de ensino da região, sem no entanto perder de vista a
necessidade de uma atuação mais ampla, com oferta de cursos em diversas áreas.
Conclui-se que a Escola Agrícola de Urutaí foi criada com o objetivo de ofertar cursos
profissionalizantes na área de agropecuária, sobretudo para filhos de pequenos produtores
rurais da região sudeste de Goiás, e que tal contexto organizacional foi predominante para
o desenvolvimento de um programa pedagógico fortemente marcado pela cultura
agropastoril da escola.
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Resumo:
Esta pesquisa, em andamento, intitulada “O atendimento escolar domiciliar a discentes
matriculados no sistema de ensino municipal de Vitória - ES: políticas e práticas”, tem o
objetivo geral de investigar como ocorre e se organiza o atendimento escolar domiciliar
(AED) a discentes matriculados no sistema de ensino municipal de Vitória - ES. Para o
alcance do objetivo geral buscamos estudos que tenham como foco analítico o atendimento
escolar domiciliar e que nos ajudem a pensar tanto este estudo quanto a execução da
pesquisa. Trazemos, também, a definição de conceitos que consideramos importantes para a
abordagem e entendimento da temática, como: “Educação Especial e Educação Inclusiva”.
Tratamos do direito à educação, procurando identificar no contexto da legislação brasileira
os dispositivos legais que asseguram e organizam o atendimento escolar domiciliar; além de
focar o processo de aprendizagem e o desenvolvimento a partir dos pressupostos de Vigotski,
por entender que esta base teórica traz elementos essenciais ao entendimento da temática.
Nosso estudo está sendo desenvolvido a partir de uma perspectiva qualitativa. Como
metodologia de pesquisa, optamos por desenvolver um estudo de caso. Entendemos que este
pode proporcionar tanto uma contribuição teórico-prática de consistência ao estudo posterior
dos aspectos relacionados à temática central de nossa pesquisa, quanto suscitar outros
estudos como desdobramentos do foco central. As entrevistas semiestruturadas e a análise
documental foram os procedimentos adotados para realização da produção de dados. A
observação da prática docente em domicílio teve que ser desconsiderada em virtude da
pandemia. Considerando a educação como direito de todos, conforme previsto na
Constituição Federal, (BRASIL, 1988), e em uma série de outras legislações brasileiras,

além dos estudos teóricos já realizados, defendemos a tese de que a oferta do Atendimento
Escolar Domiciliar pelos sistemas de ensino é extremamente importante para que discentes,
com ou sem deficiência, impossibilitados de frequentar a escola, temporária ou
permanentemente, possam ter seus direitos de aprender e se desenvolver assegurados, em
domicílio.
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Resumo: O contexto de pandemia da COVID-19 ocasionou modificações ao processo
educacional e os professores tiveram que se adaptar à nova realidade, mesmo não estando
capacitados para este processo. O objetivo deste estudo é problematizar sobre a formação de
professores no contexto da pandemia fundamentando-se em bibliografias que discutem a
problemática. Valendo-se de um levantamento bibliográfico com uma análise qualitativa
buscou-se responder: Como tem sido a formação de professores durante o contexto de
pandemia? Quais as práticas utilizadas para a formação dos professores para enfrentarem as
mudanças causadas pela pandemia? Concluiu-se que as práticas utilizadas na formação dos
professores têm buscado oferecer capacitação para o uso das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação nas práticas pedagógicas. Porém, há barreiras para acesso dos
alunos e falta de habilidades dos professores no uso das tecnologias devido à falta de formação
e a falta de conhecimento dos recursos disponíveis. Iniciativas de formação docente, ainda são
necessárias para a introdução das tecnologias no fazer pedagógico e a superação dos desafios
educacionais gerados pela pandemia.
Palavras-chave: Formação de professores. Tecnologias. Pandemia COVID-19.
1 Introdução
Diante do contexto de pandemia da COVID-19, o qual exige isolamento e
distanciamento social, as relações

interpessoais

foram

modificadas, afetando tanto

as

instituições de ensino como os sistemas de aprendizagem. O Ministério da Educação (MEC)
emitiu a portaria n° 343, de 17 de março de 2020, que autorizou as instituições de ensino a
substituírem suas aulas presenciais por meios digitais enquanto durar a pandemia da COVID19. Nesse cenário, tanto os professores quanto os estudantes, foram inseridos em uma educação
desenvolvida em ambientes virtuais (DIAS et al., 2020).
A necessidade de distanciamento social esvaziou escolas e universidades, modificando
a rotina de estudantes e de professores. E além de desafios de ordem social, psicológica e
econômica, ainda precisam lidar com a as dificuldades e desafios do ensino remoto (CASTRO,
2020). Haja vista que tem sido imposto às escolas e universidades a remodelação dos cursos, a
mudança no replanejamento das práticas docentes e a necessidade de recursos tecnológicos e
capacidade para manuseá-los (CASTRO, 2020).

Diante dessa realidade, foram despertados sentimento de tristeza, medo, incertezas e
adaptação ao novo ritmo de vida. Ao que se refere à educação, com o objetivo de garantir a
continuidade dos estudos por meio de aulas virtuais, via aplicativos instantâneos de mensagens
e redes sociais, foi exigido competências supostamente conquistadas nos cursos de formação
de inicial ou continuada (SILVA, et al., 2020). Sendo assim, a preocupação dos professores e
demais profissionais da educação não é só com a continuidade, mas também a qualidade dessa
educação que está sendo oferecida aos alunos (CASTRO, 2020).
Desse modo, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) adquirem
maior relevância no cenário educacional (VALENTE et al., 2018; CASTRO, 2020). Porém, a
escola passa a enfrentar novos desafios para que essas tecnologias sejam incorporadas e bem
utilizadas para atingir o objetivo proposto. Entretanto, eis o problema, a formação inicial
docente não tem capacitado os professores para utilizar as TDIC no processo de ensino
aprendizagem ou como ferramenta de construção de conhecimento (DIAS, et al., 2020). Outro
problema é que a transição do ensino presencial para o remoto contribuiu tanto para o
agravamento da crise educacional brasileira, quanto para o aumento das desigualdades
educacionais e sociais entre os estudantes (CASTRO, 2020).
Os problemas na formação continuada antecedem a pandemia, porém com a chegada da
COVID-19 se enfatizaram, pois, tanto as fragilidades das aulas remotas, quanto a dificuldade
na reestruturação das práticas pedagógicas têm sido um desafio enfrentado pelos docentes
(PINHO, et al., 2021). Neste contexto, a dificuldade do professor em estar desenvolvendo suas
práticas é mais desafiadora, pois requer instrumentos e práticas inovadoras, sendo que muitos
não se encontram preparados.
O contexto atual, provocou a necessidade de superação de antigos paradigmas de ensino
e a inclusão das tecnologias ao fazer pedagógico, isso vem corroborar com a necessidade de
formação docente (DIAS, et al., 2020). Portanto, a pandemia enfatizou a necessidade do uso
das TDIC na educação e a formação de professores entra em forte evidência.
Todavia, para que o professor exerça sua atividade com eficiência diante desse grande
desafio é preciso oportunizar uma formação continuada capaz de conduzi-lo a elaboração de
novas práticas pedagógicas e novos ambientes de aprendizagem. Uma vez que o cenário atual
de ensino remoto emergencial que estabelece as relações virtuais se distancia da era material a
que estávamos acostumados (PINHO, et al., 2021).
O objetivo deste estudo é problematizar sobre a formação de professores no contexto da
pandemia, fundamentando-se em referenciais que discutem esta problemática. Valendo-se de
um levantamento bibliográfico, com uma análise qualitativa, buscou-se responder: Como tem

sido a formação de professores durante o contexto de pandemia? Quais as práticas utilizadas
para a formação dos professores para enfrentarem as mudanças causadas pela pandemia?
2 Metodologia
Caracterização e delineamento da pesquisa
Para alcançar o objetivo proposto optou-se por uma pesquisa de levantamento
bibliográfico, visto que faz uma problematização fundamentada em bibliografias sobre a
formação de professores no contexto da pandemia (GIL, 2019; MARCONI; LAKATOS, 2018).
Propõe-se expor, resumidamente, as principais ideias já apresentadas por outros autores que
discutem o problema investigado. Desse modo,
A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos
científicos, páginas de web sites. 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 a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).

Com uma abordagem qualitativa, a qual “[...] não se preocupa com representatividade
numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma
organização, etc.” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 31). Para Minayo (2001), a pesquisa
qualitativa trabalha com significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes,
correspondentes ao espaço das relações, dos processos e dos fenômenos, os quais não se
reduzem à operacionalização de variáveis.
Realizou-se uma revisão bibliográfica de estudos que discutem sobre a formação de
professores, tendo como desafio a pandemia da COVID-19. Buscou-se destacar o que as
pesquisas recentes trazem de reflexão sobre esse processo, apontando os desafios enfrentados
e as alternativas encontradas.
3 Resultados e Discussão
Pesquisadores têm se preocupado em destacar como a formação de professores tem-se
desenvolvido nesse novo momento. Moretto et al. (2021) afirmam que muitas interações e
discussões são minimizadas ou perdidas em cursos à distância, porém, apontam que a Internet
permite romper com limitações físicas e temporais presentes no ensino presencial. Quanto a
formação de professores, afirmam que as formações oferecidas, neste contexto, têm alcançado

um número grande de participantes. Isto porque o formato digital amplia os meios de
divulgação, estendendo a formação para um grande número de pessoas, ampliando o público
alvo.
A pesquisa de Dias et al. (2020) apresenta o resultado de um projeto de extensão, o qual
promoveu uma formação com recursos e ferramentas do Google for Education, uma plataforma
do Google que disponibiliza ferramentas tecnológicas que podem ser usadas como auxiliares
do processo ensino-aprendizagem. Foram trabalhadas de forma totalmente online, as
ferramentas Google Classroom, Google Meet, Hangout, Google Drive e Google Forms.
Os resultados apontaram barreiras para o acesso dos alunos e os professores também indicaram
suas maiores dificuldades no uso das tecnologias como a falta de formação, pouca habilidade
com as tecnologias e a falta de conhecimento dos recursos disponíveis.
Castro (2020) relata em seu estudo algumas reflexões acerca dos desafios enfrentados
na educação brasileira antes da pandemia da COVID-19 e ampliados com a o ensino remoto.
Apresentando o resultado positivo de uma roda de conversa que aconteceu de forma virtual, em
que professores compartilharam suas angústias e temores frente à imposição do ensino remoto.
O autor afirma que a roda de conversa pode ser uma “pausa para a criação”, sendo favorável
aos profissionais da educação e que são um espaço de formação continuada e fortalecimento do
coletivo neste contexto.
No estudo de Pinho et al. (2021) apresentam reflexões sobre a organização da formação
continuada do município de Palmas. Os autores apontam que com o início das aulas remotas
iniciou-se um processo de formação continuada com o objetivo de preparar a equipe de
professores para a retomada das aulas no contexto da pandemia, porém de maneira não atrativa
e baseada na falta de diálogo, descontextualizada e desconsiderando experiências e a realidade.
Desse modo, mesmo usando ferramentas como um canal de TV, uma plataforma digital e canal
do youtube, a formação continuada, infelizmente, ainda continua no tecnicismo apresentando
receitas prontas e modelos a serem seguidos.
Em Silva et al. (2020), foi relatado o resultado de uma pesquisa realizada no catálogo
de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES). Analisaram pesquisas que trataram de cursos de formação de professores presencial
em instituições públicas nos últimos cinco anos. As pesquisas apontaram que os cursos de
formação têm encontrado dificuldade na formação de professores capazes de compreender e
usar as TDCI, porque os próprios formadores não se sentem preparados. Portanto, destacando
a necessidade de investigações sobre as TDIC nos cursos de formação de professores,
considerando as demandas do contexto da pandemia.

Por sua vez, Vieira (2017) confirma que grande parte dos professores têm dificuldades
no uso das TDIC. Corroborado, também por Silva (2015, p. 6) que apontou a existência de
“fragilidades na formação do futuro professor para o uso pedagógico das TDIC, apontou, ainda,
o não uso das TDIC dos professores formadores de Pedagogos”.
Pôrto Júnior et al. (2020) analisam as implicações da pandemia da COVID-19 para o
campo da educação na região da Amazônia tocantinense, acerca do desenvolvimento de
atividades escolares à distância e sobre os programas, ações e projetos de formação continuada
ofertados aos professores. Os autores analisam a adoção de atividades escolares nãopresenciais, tendo em vista que muitos estudantes foram excluídos dos objetivos do currículo e
do direito à aprendizagem, por não terem acesso

à banda larga e computadores de qualidade

para realização das atividades escolares, destacando, também, o despreparo dos professores
para lidarem com a tecnologia.
A formação continuada dos professores adotada foi no regime de colaboração,
estabelecendo uma parceria público-privada. Porém, numa perspectiva crítica, presumem que
a adoção dessa parceria e a ampliação da educação à distância compromete o princípio
constitucional da gestão democrática e da qualidade da educação (PÔRTO JÚNIOR et al.,
2020).
Lopes; Melo (2020) apontam que a atuação do professor tem passado por fortes
mudanças nesse contexto. Desse modo, se faz premente a instituição de modelos de formação
docente continuada, repensada e rearticulada para o contexto educacional atual incluindo as
competências e habilidades necessárias para o uso das TDIC. Corroborado por Alves et al.
(2019) que apontam, em estudo de um projeto extensionista para inclusão digital, que mesmo
com as tecnologias inseridas na vida das pessoas, um percentual significativo não faz uso
correto delas, por isso a grande necessidade de formação.
De acordo com Lopes; Melo (2020), uma parte dos professores são imigrantes digitais
que evitavam sair de suas zonas de conforto tecnológicos. Ademais, é preciso rever a grade
curricular das licenciaturas e dos cursos que se dedicam à formação de professores, no sentido
de promover a experimentação de tecnologias para uso próprio e para suas práticas pedagógicas.
De acordo com Santos e Teixeira (2019) a questão da deficiência da formação inicial dificulta
o uso das tecnologias. Neste sentido, Oliveira (2015) aponta que o currículo tradicional e teórico
do curso de pedagogia não abre espaço para a necessária formação na área das tecnologias.
Vale ressaltar que existe a cobrança do Ministério da Educação (MEC) para a
continuidade das aulas na forma de Educação à Distância (EAD) com os argumentos de não
prejudicar os estudantes, porém os desafios são inúmeros. Um deles é o fato de muitos

estudantes e professores não terem acesso à internet, equipamentos e ambientação para seguir
sua vida educativa online. Desse modo, a pandemia coloca em evidência a desigualdade do país
(KOHAN, 2020).
A pandemia piorou as condições para os que trabalham na escola, pois a demanda de
tarefas tem intensificado e os docentes se quer estão preparados (KOHAN, 2020). Intensificada
pela existência de uma lacuna relacionada a formação do professor da educação básica no que
se refere ao uso das tecnologias no ambiente escolar (PÔRTO JÚNIOR et al., 2020).
Desse modo, faz-se necessário repensarmos o processo de formação continuada de
professores, porque na nova era educacional devido a pandemia da COVID-19 as tecnologias
dominam. É por meio delas que os professores, escolas, pais e estudantes estão conectados,
sendo necessário que os professores estejam preparados (PÔRTO JÚNIOR et al., 2020).
Lembrando que o processo de formação assume posição de inacabamento, pois está relacionado
à história de vida dos sujeitos, os quais estão em permanente processo de mudança, ou seja, “o
processo de formação é multifacetado, plural, tem início e nunca tem fim” (VEIGA, 2012, p.
15).
4 Considerações Finais
As práticas utilizadas na formação dos professores têm buscado oferecer capacitação
para o uso das TDIC nas práticas pedagógicas. Têm se buscado de forma online apresentar e
dar preparo para a utilização de ferramentas do Google for Education, Google Classroom,
Google Meet, Hangout, Google Drive e Google Forms. Utilizando-se de roda de conversa,
canal de TV, plataforma digital e canal do youtube. Até mesmo adotando o regime de
colaboração, estabelecendo parceria público-privada para que se possa levar a formação
necessária para a continuidade e qualidade da educação.
É notório que a Internet permite romper com limitações físicas e temporais presentes no
ensino presencial. Porém, há barreiras para acesso dos alunos e falta de habilidades dos
professores no uso das tecnologias devido à falta de formação e de conhecimento dos recursos
disponíveis.
Os problemas na formação existentes foram ampliados com a pandemia. Neste sentido,
a formação de maneira não atrativa baseada na falta de diálogo, descontextualizada e
desconsiderando experiências e a realidade não favorece para o enfrentamento dos desafios
educacionais elencados pela pandemia.
Nota-se que as dificuldades enfrentadas no momento apontam a incipiente formação de

professores capazes de compreender e usar as TDCI. Visto que, uma parte dos professores são
imigrantes digitais, é preciso rever a grade curricular dos cursos de licenciaturas e dos cursos
que se dedicam à formação de professores.
Iniciativas de formação docente, ainda são necessárias para a introdução das tecnologias
no fazer pedagógico, pois, mesmo reconhecendo as potencialidades e facilidades que oferecem
ao processo ensino e aprendizagem, ainda há resistência por falta de conhecimento (DIAS, et
al., 2020). Não só a formação inicial de professores, mas também a continuada, pois esse
processo de formar e se formar é uma constante na vida de um professor enquanto estiver
exercendo sua profissão (GARCIA; ALVES, 2012).
O cenário atual não permite prever os enfrentamentos e as consequências no sistema
educacional, porém, hipoteticamente a realidade jamais será como antes. Sendo assim, os
professores deverão reformular suas práticas para atender às novas necessidades durante e após
a pandemia (DIAS, et al. 2020).
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Resumo:
Apropriar-se do sistema de escrita é um tema muito trabalhado, reavaliar práticas e teorias,
buscar metodologias e maneiras para alfabetizar vem ao longo tempo sendo um assunto
bastante pertinente, existe realmente um método eficaz, capaz de suprir as necessidades de
nossas salas de aula. Mediante a essa premissa observamos e atualmente a várias teorias
embasadas no campo da neurociência a importância da intensificação do trabalho da
consciência fonológica desde as primeiras séries iniciais. A relação entre professor aluno
deve ter uma interação e buscar aprimorar conhecimento mediante a prática de e formular
conceitos e construir o seu próprio conhecimento. nossos seres dotados de saber, a prática e
a troca de experiência nos tornam indivíduos que possuem uma visão ampla de mundo.

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Oralidade. Produção Textual.
1 Introdução

O processo de alfabetização de acordo com estudos embasados no trabalho da
neurociência na educação, o processo de leitura e escrita começa nos primeiros anos iniciais
da Educação Infantil. Subtende-se que uma educação infantil bem feita de acordo com
alguns estudos e mediante um trabalho lúdico, na qual os professores exploram os campos
de atuação, os educandos chegam preparados para assim cursar o 1° ano do Ensino
Fundamental I.
1

As crianças para serem alfabetizadas tem pré requisitos importantes que devem ser
considerados e ponderados no decorrer da educação infantil, o trabalho de psicomotricidade,
grafo motricidade, lateralidade, desenvolvimento da oralidade, repertório ao contar histórias,
observação do raciocínio lógico, devem ser uma rotina em sala de aula, qual os alunos devem
ser observados e como se dá essa evolução nessa etapa do ensino. A criança necessita ter um
bom desenvolvimento na linguagem oral, reconhecer os sons que as letras emitem
(fonemas), desenvolver a sua oralidade por meio do incentivo de textos não verbais, ter
estímulos que as levem a compreender as sentenças de estruturação textual, seja ela
trabalhada de forma oral, por meio de vídeos mudos ou contação de histórias.

Para Grando, (2013): na associação no campo da educação, as neurociências
cooperam à medida que possibilitam maior conhecimento sobre os meios biológicos
incluídos na aprendizagem e no progresso dos seres humanos, em especial, na fase de
alfabetização. São várias as contribuições que podem favorecer os processos de
aprendizagem da leitura e da escrita.

O reconto e a prática dele em sala de aula, torna-se um aliado do professor no qual
deve ter um papel de mediador do processo de ensino, que possa trabalhar de forma
motivadora, ter práticas de ensino em sala de aula desafiadoras, que aguce a curiosidade das
crianças e mediante a troca de experiências que cada uma delas traz consigo, formular
conceitos e refletir o processo de escrita na qual estão se apropriando. Para isso, a criança
precisa ter pleno domínio da linguagem oral, reconhecer a linguagem escrita para daí então
aprender a ler e escrever.

O trabalho da consciência fonológica é de suma importância neste processo de ensino
aprendizagem, sabemos que a BNCC considera que as crianças nesses níveis iniciais devem
sair ao final da Educação Infantil letradas ou seja reconhecer e ter uma linguagem de mundo
saber que os símbolos da língua escrita fazem parte de nosso cotidiano para que após serem
alfabetizadas e ao longo de sua carreira estudantil possam saber usar o papel social da
linguagem em seu convívio social e suas práticas mediantes a um indivíduo social crítico.
Em sua peculiaridade sabemos no processo de apropriação do SEA (Sistema de Escrita
Alfabético) vai acontecer por meio de níveis de alfabetização na qual Ferreiro e Teberosky
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defende que:
A construção do processo de apropriação da leitura e escrita, a criança passa por
etapas, com avanços e recuos que são normais no processo de alfabetização até
chegar ao nível alfabético, no qual o educando se apossa do código de escrita e
passa a dominá-lo. Ressaltamos que o tempo necessário para que a criança possa
transpor cada uma das etapas é muito variável ou seja cada uma tem um tempo de
aprendizagem diferente. Mediante a este processo não tem como ultrapassar um
nível de alfabetização, mas quando o professor mediador passa a fazer um trabalho
no qual de estimular, ele consegue ajudar a criança avançar o seu desenvolvimento
de apropriação da consciência fonológica e grafêmica, mas devemos sempre ter o
cuidado e respeito ao tempo de aprendizagem de cada um, os estímulos à leitura
e o contato com recursos que favoreçam processo de escrita por meio de jogos,
brincadeiras e outras atividades que agregam ao desenvolvimento da criança.

Em sua peculiaridade o trabalho com diversos gêneros textuais no qual trabalhamos
em nossas produções de texto e a funcionalidade que cada um exerce em diferentes âmbitos
nos leva a refletir, trabalhar desde o início da alfabetização o reconto, textos coletivos no
qual os primeiros trabalhos nós somos escribas e leitores para que desde o primeiro momento
as crianças possam ter contato com as com as estruturas textuais em diferentes contextos. O
trabalho textual é um desafio encontrado em nossas salas de aula, na qual lidamos com
alunos em séries avançadas que ainda não se apossaram da apropriação da escrita.

2 Metodologia

No decorrer do Projeto Identidade a Produção Textual foi realizada a partir de textos
não verbais, ou seja, por meio de registros de desenhos ou da escrita que ele consiga escrever
neste período, levando em consideração o nível de alfabetização de cada um. A temática
utilizada foi “AS MINHAS PREFERENCIAS”, na qual as crianças puderam se expressar
relatando seus gostos tais como: comidas, brinquedos, brincadeiras, animais de estimação e
etc.

Inicialmente nós trabalhamos por meio de uma atividade lúdica que faz parte de seu
cotidiano as preferências de cada aluno e para isso foi apresentado um vídeo com a atividade
da mochila das minhas preferências, onde os mesmos anotaram ou até mesmo desenharam
informações pertinentes aos seus dados e individualidades. Para nortear a atividade proposta
foi enviado via whatsapp o vídeo explicativo da atividade onde as alunas exemplificam suas
preferências aos alunos para que eles seguissem o exemplo e respondessem a atividade com
3

a ajuda dos pais ou responsáveis.

3 Resultados e Discussão

A partir da atividade proposta foi observado que as crianças puderam através do
lúdico, envolvendo desenhos, se expressar e compartilhar com todos um pouco de si
demonstrando suas particularidades e sua personalidade. As crianças muitas vezes
apresentam dificuldades de se expressar por meio de atividades mecânicas e a partir do
momento que alinhamos o lúdico a algo significativo o resultado foi satisfatório. Criar,
construir, imaginar são essenciais no desenvolvimento cognitivo dos educandos. Torna-se
algo prazeroso, enriquecedor e significativo.

A produção textual do primeiro ano vai além de apenas decodificar símbolos, mas
trabalhar a oralidade, leitura e criatividade. Quando trabalhamos com atividades que buscam
a interação dos alunos e eles desempenham um papel de protagonistas de seu processo de
ensino aprendizagem as atividades se tornam lúdicas e importantes. As primeiras produções
serão por meio de textos não verbais, na qual o professor trabalha a visão das crianças a
respeito do tema trabalhado por meio de registro de desenhos.

4 Considerações Finais

O trabalho da apropriação e escrita em sala de aula é algo que vai se construindo
desde os primeiros anos que as crianças ingressam ou têm contato, seja em seu seio familiar
ou no grupo escolar. E a partir dessa premissa observamos a importância de estimular a
construção da escrita que vai muito além da decodificação e ler, é compreender e exercer a
função social da linguagem que está intrinsecamente relacionada a nossa formação como
seres sociais e saber os papéis que desempenhamos perante a sociedade na qual vivemos e
agimos. Reflexão sobre a escrita é uma prática que os professores devem estar sempre
atentos nós só aprimoramos e adquirimos conhecimentos a partir do erro. Errar, pensar,
questionar, nos leva ao patamar de que a leitura pertence a nossa essência.
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Resumo:
O texto aqui apresentado é uma estratégia de investigação e pesquisa, e que surge da
necessidade de analisar o processo de construção da prática pedagógica intitulada TeatroSeminário, desenvolvida por estudantes do curso de Teatro da Universidade Federal de
Pelotas. Quando fomos provocados a realizar um seminário sobre a vida e obra do escritor e
dramaturgo português Gil Vicente, durante os estudos de história do teatro mundial,
pensamos em elaborar um modelo de seminário em que pudéssemos utilizar recursos teatrais
para apresentar o tema para o público. Com a primeira experiência O Auto de Gil Vicente
abordamos aspectos históricos sobre o autor, e todo o contexto que envolvia a produção de
sua obra, que compreendia o final da Idade Média e o início do período Renascentista.
Utilizando os dois principais personagens, o diabo e o anjo, e caracterizados a rigor,
intercalamos momentos de explanação histórica e dramatização de alguns fragmentos do
alegórico Auto da Barca do Inferno, a primeira parte de uma trilogia escrita por Gil Vicente.
Com momentos de participação dos estudantes e debate, nascia aí a estrutura de um
seminário interativo, dramático e que poderia servir de modelo para abordar outros autores,
textos, temas e conteúdos. Na sequência criamos o Teatro-Seminário A Dama da Noite, do
escritor brasileiro Caio Fernando Abreu. Quando escolhemos este texto, percebemos a
capacidade dele de apresentar um contexto histórico relevante do país e também temas
importantes abordados na peça como o HIV, por exemplo. Através de projetos como o
PIBID e Estágios do curso de Teatro da UFPEL, levamos as propostas para estudantes do
Ensino Médio das seguintes escolas: Colégio Estadual Félix da Cunha; Escola Estadual
Professora Sylvia Mello e Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes, todas localizadas no
município de Pelotas/RS. Foi então, que a partir destas experiências, percebemos que o
Teatro-Seminário se constituía como uma ferramenta pedagógica e que proporcionava
contribuições importantes para os processos de ensino-aprendizagem na escola. Além da
interatividade, e do entretenimento aliados aos processos de ensinar e aprender, o caráter
Interdisciplinar é uma das contribuições mais significativas do projeto. Em ambas as
propostas, português, literatura, história, arte e outros componentes curriculares foram
abordados.

Palavras-chave: Teatro-Seminário. Educação. Ensino-aprendizagem.

REFLEXÕES SOBRE A MONITORIA DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DO
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

SIMÃO, Alidelma Maria1; BORGES, Luciana Maria2; SANTOS, Lia Raquel de S.3;
NUNES, Patrícia G.4
1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Campus Rio Verde, E-mail:
alidelma.simao@gmail.com; 2Secretaria Estadual de Educação de Goiás, Rio Verde, GO,
E-mail: lucianamb1@gmail.com;3Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Campus Rio Verde,
E-mail:lia.santos@ifgoiano.edu.br; 4Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Goiano, Campus Rio Verde, E-mail: patricia.nunes@ifgoiano.edu.br.

Resumo:
A monitoria foi o processo no qual os licenciados de Biologia que fazem parte do (Programa
Residência Pedagógica PRD) auxiliaram os professores, de variadas disciplinas da escola
campo, nas aulas on-line. Essas atividades estavam vinculadas à liberação do acesso à
plataforma digital, anotações de frequência do aluno, possíveis irregularidades durante o
andamento das aulas. Esse trabalho foi desenvolvido no primeiro módulo do RPD, com
alunos do 6º ao 9° ano do Ensino Fundamental. Nesse processo pôde ser observado que,
tanto os professores, quanto os alunos sentem-se um pouco incomodados com o ambiente
virtual,

evidenciando

a

importância

da

formação

continuada,

que

aliada

ao

comprometimento de professores e alunos sejam postas em prática para lidar com
ferramentas e ambientes virtuais. As dificuldades das famílias em se adaptar com essa nova
realidade também pôde ser verificada partir dos contatos feitos via WhatsApp. Alguns
responsáveis demonstram preocupação, mas por falta de tempo, em alguns momentos não
conseguem intervir de forma assídua, com isso, a busca pelo apoio da escola para o
acompanhamento do rendimento dos seus filhos é mais exigida do que em tempos de
atividades presenciais, valorizando ainda mais o trabalho dos professores e da gestão
democrática. Outro desafio observado foi o trabalho de conciliar o tempo das aulas virtuais
com o conteúdo a ser ministrado, pois acrescenta-se a isso o fato de que nem sempre a
internet funciona bem. Com o tempo insuficiente, o professor fica impossibilitado de dar a
atenção necessária e em tempo hábil para fazer uma avaliação global sobre o processo de
ensino-aprendizagem. As ações de monitoria foram muito importantes, pois pudemos
conhecer a escola e o sistema REANP (Regime Especial de Atividades Não Presenciais). Ao

observar alunos e professores e a atuação da gestão escolar, foi possível visualizar a
desenvoltura e o comprometimento de ambas as partes. Esse processo deixou clara a
importância de investimentos e possibilidades da formação continuada, e a necessidade de
se preocupar com a atuação didática. Em relação aos alunos da escola campo, foi possível
observar grande interesse nas atividades que envolvem estratégias didáticas mais atrativas,
como o uso de jogos, animações e um procedimento didático que possibilite maior interação.
Por fim, o engajamento do professor da Educação Básica com o conhecimento e
desenvolvimento de trabalhos pedagógicos utilizando as mídias digitais, pode gerar
resultados de aprendizagem mais satisfatórios.

Palavras-chave: Ensino on-line. Residência Pedagógica. Formação docente. Ferramentas
Tecnológicas. REANP.
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Resumo:
O presente texto apresenta um relato de experiência de uma pesquisa de doutorado que tem
início antes da pandemia e continua em tempos de Covid 19. Na verdade, trata-se de dois
relatos de experiência, dois olhares: o do orientando e do orientador, sobre um mesmo objeto,
a pesquisa de doutorado que busca entender a constituição do sujeito-aluno do Instituo
Federal Goiano – Campus Urutaí1, que sofre algum processo de exclusão pelo currículo de
matemática. O doutorado, que tem lugar no Programa de Pós-Graduação em Educação
Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), foi iniciado em 2018
e tem previsão de término para o final deste ano de 2021, ou início de 2022. Embora fazer
de previsões em tempos de incertezas não faça muito sentido, prazos estão determinados e a
pesquisa não pode parar, mesmo quando a sociedade encontra-se, em parte, parada. Por isso,
este trabalho não fala do futuro, mas do momento presente do andamento de uma pesquisa
de doutorado que foi e está sendo impactada diretamente pela pandemia causada pelo Corona
Vírus.
Palavras-chave: Doutorado. Orientador. Orientando. Pandemia. Pesquisa.

1 Considerações Iniciais

No final de 2019 é iniciada a produção de dados para a pesquisa de doutorado. No
início de 2020 a pandemia de Covid 19 chega ao Brasil. O Campus Urutaí suspende as aulas
em março. No mesmo mês, a produção de dados para a pesquisa de doutorado também é
suspensa. Claramente que uma coisa influenciou a outra. A questão é: como fica a pesquisa
com essa interrupção na produção de dados?
A pesquisa citada tem por objetivo entender como se constitui o sujeito-aluno
excluído pela matemática2 e, para isso, analisamos algumas textualizações de entrevistas
1
2

Nesse texto vamos chamar apenas de Campus Urutaí.
Atualmente o objetivo da pesquisa é esse, embora pode vir a mudar, ou sofrer algumas alterações. Lá em
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narrativas realizadas com estudantes do Campus Urutaí3, que consideramos ter sofrido
algum processo de exclusão pelo currículo de matemática. Esses estudantes são: alunos e
alunas do ensino técnico integrado ao Ensino Médio que cursaram a dependência na
disciplina de matemática e alunos e alunas evadidos do curso de Licenciatura em
Matemática. Para a análise das textualizações, dialogamos com Michel Foucault, ao
utilizamos algumas de suas ferramentas analíticas como discurso, enunciado, formação
discursiva, relações poder-saber e sujeito4.
No momento, a pesquisa segue na fase de análise do corpus e na constituição dos
enunciados, ao mesmo tempo em que é produzido o material para a qualificação, que deve
acontecer agora no final do primeiro semestre de 2021, ou no mais tardar, no início do
segundo semestre, embora essa banca de qualificação já deveria ter acontecido em 2020,
mas não aconteceu, creio que dá para imagina o porquê. Sim, por causa da pandemia. Na
próxima seção apresentamos os relatos de experiência do orientando e do orientador de uma
pesquisa de doutorado em meio a uma pandemia.

2 Palavras do Orientando

Despois que os alunos e alunas que cursavam a dependência da disciplina de
matemática dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do Campus Urutaí foram
escolhidos para a produção de dados, por entender junto ao orientador que era um lugar com
potencial para alcançar os objetivos da pesquisa, comecei a acompanhar algumas turmas no

2018, no início do doutorado, o objetivo da pesquisa era estudar as relações de gênero e o currículo de
matemática. Depois foi anexado a esse objetivo, pensar também as questões de classe e gênero, até que a
pesquisa chegou no período atual, onde aconteceu uma expansão para os processos de exclusão. Isso ocorreu
devido as primeiras análises do corpus e ao próprio movimento de pesquisa, que está inserido numa perspectiva
pós-crítica, por questionarmos as verdades absolutas e crenças na razão, por não utilizarmos documentos
considerados oficiais nas análises, por não estarmos procurando verdades universais e dominantes, por
considerarmos os sujeitos e suas subjetividades no centro da pesquisa, por desconsiderarmos a neutralidade do
pesquisador, por não nos prendermos a metodologias consideradas pela comunidade científica e por
desacreditarmos na linearidade da pesquisa, que deve levar em consideração vários fatos que acontecem
durante o percurso, principalmente aquilo que não foi inicialmente previsto (HERNECK et al., 2020).
3
Essas textualizações constituem o corpus da pesquisa.
4
Não é objetivo desse texto explanar sobre o referencial teórico da pesquisa, mas falando rapidamente, o que
fazemos é uma análise discursiva das textualizações das entrevistas com os estudantes. A partir do que foi dito
por eles, encontramos algumas regularidades anunciativas e destacamos enunciados, apontando a(s)
formação(ões) discursiva(s) que possibilitam e possibilitaram a dispersão. Esses enunciados são produto de
relações de poder-saber que produzem e são produzidos por sujeitos, que nesse caso não é pensado como um
ser individual com pensamento próprio, como “a consciência que fala, não o autor da formulação, mas uma
posição que pode ser ocupada, sob certas condições, por indivíduos indiferentes” (FOUCAULT, 2017, p. 141).
Nesse sentido, nosso interesse é entender as posições de sujeitos- alunos que passam por processos de exclusão
pela matemática.
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segundo semestre do ano de 2019. Decidi fazer isso basicamente por dois motivos: primeiro
para vivenciar o dia a dia das turmas na sala de aula e segundo, para que eles pudessem me
conhecer, e para aqueles que aceitassem participar da pesquisa, se sentirem confortáveis para
conversar comigo no momento das entrevistas. Ao final dessa etapa, 16 alunas e alunos
aceitaram participar da pesquisa.
As duas primeiras entrevistas aconteceram em novembro daquele ano, na minha sala
no Departamento de Matemática do Campus Urutaí. Essa sala era bem acolhedora, com uma
decoração legal, então os estudantes se sentiram confortáveis na conversa, que renderam
bastante. Essa boa experiência me deixou mais empolgado para a realização de todas as
outras entrevistas no primeiro semestre de 2020, porque, dessa maneira, eu conseguiria
fechar o corpus de pesquisa e realizar as análises no segundo semestre de 2020, e me
qualificar no final desse semestre. Logo do início do primeiro semestre de 2020, realizei
mais duas entrevistas no início de março, e já tinha deixado mais 3 agendadas para a última
semana daquele mês, quando então veio a pandemia de Covid 19.
Em meados de março as aulas presenciais foram suspensas no Campus Urutaí. E,
com isso, as entrevistas. E, com isso, a minha pesquisa de doutorado. Não fiquei muito
preocupado nessa ocasião, por vislumbrar que no máximo em agosto as aulas retornariam
(quanto engano). Enquanto isso, fui estudar Foucault de forma mais aprofundada, para
entender sua caixa de ferramentas (eis-me aqui até hoje estudando, abril de 2021, sem ter a
certeza de que aprendi alguma coisa). Agosto chegou e nada das aulas voltarem. A pandemia
seguia e segue firme.
Conversei com o orientador e chegamos à conclusão que era necessário retomar as
entrevistas, de forma remota. Eu confesso que estava com o pé atrás por isso, porque eu
enxergava o quesito presencial como importante para a pesquisa. Tentei marcar essas
entrevistas remotas com os estudantes e não deu certo, por uma série de motivos. Meio
desesperado, decidi que algo deveria ser feito, porque a produção de dados não podia seguir
parada. Foi quando decidi anexar outros estudantes que consideramos excluídos pela
matemática, os evadidos e evadidas do curso de Licenciatura em Matemática. Por já serem
estudantes adultos, e por eu ter bastante deles nas minhas redes sociais, Facebook e
Instagram, vislumbrei que conseguiria fazer essas entrevistas de forma remota.
Comecei a convidar esses estudantes pelas redes sociais e fui obtendo respostas
positivas e negativas, e também casos em que os estudantes não visualizaram o convite (até
hoje). Marquei uma primeira entrevista para setembro de 2020, que foi realizada no Google
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Meet. Foi um sucesso. Isso me tranquilizou e pude perceber que era possível realizar as
entrevistas de forma remota, sem nenhuma perda comparada ao presencial. E daquela
entrevista até hoje, foram realizadas 12 entrevistas.
A expansão do corpus de pesquisa altera um pouco aquilo que foi originalmente
pensado. Isso demanda algumas mudanças, algumas adaptações, novas leituras, porque
agora outras variáveis devem ser consideradas, por exemplo, em algumas das entrevistas
com os alunos evadidos, alguns deles que estavam cursando outro curso, também estavam
desenvolvendo atividades remotas por causa da pandemia, e isso está sendo levado em
consideração pela importância do momento histórico que estamos vivendo.
Concomitante às entrevistas, os estudos seguiram, as reuniões no Grupo de Pesquisa
Currículo e Educação Matemática (GPCEM)5 continuaram de forma remota, da mesma
forma as orientações como o orientador. Também tem as lives semanais que sobrecarregam
o cronograma e o cérebro. A escrita do material de qualificação continua, assim como as
análises do corpus de pesquisa, na medida do possível e até onde a sanidade e a ansiedade
deixam, porque os surtos e os medos da pandemia, assim como as dores na coluna só tem
aumentado, e tendem a aumentar, enquanto as vacinas não chegam e as pessoas, próximas
ou não, não param de morrer. Às vezes falta energia, bate o desânimo em continuar.
É nessa atmosfera que sigo pesquisando e, com a compreensão e incentivo do
orientador, escrevendo um texto para uma possível qualificação ainda esse semestre, mas
com horizontes de que a pesquisa nem possa chegar até o final. O ideal seria parar e esperar
o furacão passar, mas como os prazos são estabelecidos e eu tenho o privilégio de ficar em
casa, com boa internet, sigo como os violinistas do Titanic: o show precisa continuar.

3 Palavras do Orientador

Recordo que decidi suspender minhas aulas presenciais, na UFMS, no dia 16 de
março de 2020. Naquele dia, a reitoria ainda não havia se pronunciado sobre a suspensão
das aulas, mas eu achei que era melhor tomar essa decisão. Nos dias que se passaram, a
UFMS publicou vários documentos orientando docentes, técnicos e acadêmicos sobre como
5

O grupo de pesquisa, que tem como coordenador o meu orientador, professor Márcio Antônio da Silva, é
cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e é certificado pela
UFMS. Nas palavras do coordenador, “para nós do GPCEM, [...] essa forma que atualmente enxergamos o
mundo implica problematizar verdades constituídas, questionando os motivos pelos quais se exalta tanto a
normatização de propostas. Por outro lado, preferimos valorizar a diversidade e criticar a obsessiva vontade de
controlar tudo e todos” (SILVA, 2016, p. 52).
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seria a nova dinâmica de trabalho remoto, decisão que é mantida até hoje.
Desde então, tenho buscado alternativas para elaborar roteiros de estudos na
graduação; preparar aulas a distância na pós; orientações; projetos; exames de qualificação
e defesa de mestrado e doutorado. Tudo teve que ser modificado, adaptado, repensado. Mais
trabalho para os professores, mais estudo para os estudantes, mais ansiedade, mais angústia,
mais medo. O que mais impressiona é que, em meio a tantas mortes e uma pandemia que
nos confina em nossas próprias casas, parece que a universidade e a produção não puderam
parar.
Penso no quanto fomos capturados por uma lógica de produtividade que nos amarra.
Talvez o maior dos confinamentos. A pandemia só tornou essa camisa de força do
capitalismo mais visível: precisamos trabalhar, precisamos nos adaptar, nos reinventar
(odeio esse verbo), nos flexibilizar. Exigem resiliência – que nada mais é que a capacidade
de aguentarmos o sofrimento – como se isso fosse algo bom. Nesse contexto, busco ao menos
ser mais leve com meus orientandos, respeitando os seus próprios tempos e espaços. Não
quais efeitos isso produz, mas, em mim, causa uma sensação de conforto e acolhimento.
Temos que seguir sempre em frente. Talvez seja tempo de pensarmos se não é melhor
parar, retroceder e até desistir, ainda que provisoriamente. Esse cenário poderia criar formas
de olhar para a vida, para o trabalho, para o lazer, para a “academia”, mas, sinceramente,
acho que a lógica da produtividade capitalista é mais forte e dificilmente será modificada.
Mais de três mil mortos por dia no Brasil e meus colegas professores e eu? O que
fizemos? Trocamos o computador, a câmera para melhorar a qualidade das transmissões e,
alguns, até compraram mesas digitalizadoras. Esse foi o efeito: comprar equipamentos novos
para nos prepararmos para o que vem pela frente. Lembro de uma vez ter ouvido falar de um
filósofo, Ralph Waldo Emerson, que afirmava que, na nossa sociedade, nos sentimos como
alguém que patina no gelo, sobre uma fina camada de gelo. Se pararmos de patinar, o gelo
quebra e morremos. Patinamos sem saber o porquê, ou melhor, para sobrevivermos. Na
verdade, eu acrescentaria: nos convenceram de que não é possível parar e nos atemorizam
afirmando que o gelo quebrará, por isso, até hoje, ninguém nunca tentou.
Como medrosos que somos, continuemos patinando, sem saber o porquê. Então,
sigamos, com orientações, aulas, cobranças, produções, eventos e muito trabalho, como
sempre. Este trabalho é mais uma produção. Agora, posso riscar essa tarefa da minha lista e
me concentrar nas dezenas de outras que tenho que concluir.
Que ironia! Sigamos patinando!
5

4 Considerações Finais
Os relatos anteriormente expostos mostram o quão desafiador é realizar uma pesquisa
de doutorado em tempos de pandemia, seja para quem está sendo orientado, seja para quem
está orientando. As experiências apresentadas seguem de encontro a Larrosa (2002, p. 21),
ao assumirmos que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”. E
não é exatamente isso que assumimos como nossa metodologia de pesquisa? Considerar, no
processo, aquilo que nos afeta, nos atravessa. Ou seja, talvez a pandemia aconteceu como
um catalizador do nosso método metodológico, se é que podemos usar essa palavra método.
O fato é que mesmo nas incertezas, medos e esperanças, seguimos pesquisando e
acreditando que vamos conseguir superar a pandemia e entregar para a sociedade os
resultados dessa pesquisa, que julgamos ser de grande relevância e importância para Campus
Urutaí, no sentido de que o currículo de matemática não seja mais encarado apenas como
um conjunto de normas e conteúdos repletos de regras numéricas e proposições científicas,
neutras e desprendidas da realidade social e cultural daquela comunidade educacional.
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Resumo:
O autismo, embora tenha recebido destaque na literatura científica, demonstra lacunas a
serem investigadas, principalmente no que se faz referência à sexualidade. É bem sabido que
persevera uma sobrecarga de valores morais e preconceitos que aumentam quando o tema
passa a ser sexualidade da pessoa autista, ocasionando uma repercussão negativa quanto às
diferentes formas de abordá-la. O objetivo do presente artigo tem como finalidade analisar
os relatos dos adolescentes espectro autistas, e o que eles pensam os autistas sobre a própria
sexualidade, e também realizar uma revisão bibliográfica sobre o autismo. Para tanto, foi
realizado um levantamento de artigos científicos publicados em periódicos com diferentes
teorias, contando-se com a teria de Camargo; Paes (2011); Gesser; Nuernberg (2014); Tílio
(2017), entre outros. Metodologicamente, a pesquisa foi realizada através das redes sociais
com posterior análise dos conteúdos acerca dos depoimentos dos autistas, à luz dos estudos
da Bardin (2006). Considera-se que a partir deste trabalho surjam mais estudos que,
repensando as dificuldades de comunicação e a sexualidade dos autistas lancem propostas
que possam promover diálogos sobre a temática. Nesse ínterim, levando-se em conta as
limitações desta pesquisa, é necessário maior aprofundamento no cenário científico sobre o
estudo do autismo no que se refere à sexualidade dos adolescentes, bem como a solidificação
da produção científica neste campo.
Palavras-chave: Educação Sexual; Adolescentes; Autismo.

1 Introdução
A sexualidade se faz presente na história do ser humano uma vez que na sexualidade

ele projeta-se sua maneira de ser em relação ao mundo, quer dizer a respeito do tempo e a
respeito dos outros homens. Desse modo, é perceptível que os autistas necessitam de
informações claras e concisas a respeito de como se comportarem no meio social e no âmbito
escolar, buscando desvendar e compreender os fatores biológicos do próprio corpo,
principalmente durante a adolescência.
Nesse entendimento, o tema selecionado para esse trabalho busca observar e estudar
os aspectos acerca da educação sexual como finalidade de proporcionar o alcance ao
conhecimento dos direitos relacionados a sexualidade do indivíduo autista inserido de fato
dentro da sociedade.
A presente pesquisa desperta grande interesse quando se trata de uma análise do
discurso dos adolescentes, feito por um grupo interdisciplinar de pesquisadores, de diferentes
áreas e diferentes instituições, mas que precisam dialogar juntos para que se tenham
resultados positivos e ofereçam melhores condições de vida e de entendimento sobre a
temática sexualidade na adolescência do autista.
O objetivo da pesquisa é fazer uma revisão da literatura científica sobre o autismo e
o que pensam os próprios autistas sobre a sua sexualidade. Assim, a revisão bibliográfica foi
dedicada a sexualidade dos autistas, e as dificuldades enfrentadas pelas famílias e pelas
instituições de ensino, enfatizando a falta de orientação dos profissionais em exercício
relacionados a sexualidade dos jovens autistas.
Os autores abordam diversas estratégias de como ensinar conceitos de sexualidade
para os adolescentes e sobre como lidar cotidianamente com comportamento sexual dos
mesmos.
Sendo assim, é de suma importância que o tema seja discutido considerando a efetiva
possibilidade de manifestação e vivência da sexualidade por partes dos acometidos por
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), contribuindo, assim, para a melhora da sua
qualidade de vida, além de garantir o cumprimento do mínimo existencial e a dignidade
humana como indivíduos que compõe a sociedade.

2 Metodologia
Ao que se pese, a metodologia a qual fora empregada tomou-se como base os estudos
da Bardin (2006) e foi feita uma análise dos conteúdos dos depoimentos dos autistas
adolescentes nas redes sociais, que foram sistematizados e assim se deu a conclusão do

trabalho. Assim sendo realizado concomitantemente um levantamento de artigos científicos
publicados em periódicos sob a luz de diferentes teóricos acerca da temática explanada.

3 Resultados e Discussão
A sexualidade pressupõe formas de pensar, sentir e agir, pertencentes ao ser humano,
a forma de se perceber no mundo, de ver o mundo e de interagir com outros homens e
mulheres (BECKER, 1984).
Ainda que seja socialmente convencionada derivada de um impulso, na verdade, a
sexualidade trata-se de um processo dinâmico de aproximação, que reconhece o significado
de estados internos, organizando a sequência dos atos especificadamente sexuais,
estabelecendo situações e estabelecer limites nas respostas sexuais.
Camargo e Paes (2011), salientam que no Brasil, muitos casos de autismo são
diagnosticados tardiamente entre os seis, sete anos, ou até mais, prejudicando, desta forma,
o processo de desenvolvimento do autista. Sendo assim, é extremamente importante uma
aproximação e interação entre os profissionais ligados nos processos de pesquisas e
diagnósticos de pessoas autistas:
Desta maneira, o diagnóstico precoce auxilia em muito o encaminhamento de
tratamento e procedimentos que devem ser efetuados pela família que precisa ter
uma disponibilidade afetiva, principalmente, para envolvimento e participação em
todo o processo (CAMARGO; PAES, 2011, p. 7).

Salienta observar que, os adolescentes com Transtorno Espectro Autista (TEA)
desenvolvem-se sexualmente da mesma forma que os outros adolescentes, mas necessitam
de orientação sexual adequada para que possam lidar com as habilidades sociais e a
maturidade que acompanham a própria sexualidade. Dessa forma, Backes et al., afirmam
que:
Os transtornos do espectro autista (TEA) são transtornos invasivos do
desenvolvimento caracterizados por déficits na interação social e na comunicação,
apresentando repertório de atividades e interesses repetitivos e estereotipados que
podem estar acompanhados de problemas cognitivos que podem variar em grau
(BACKES, ZANON, BOSA, 2013, p. 15).

Para Mottier (2011), a sexualidade busca compreender os diversos modos pelos quais
as pessoas vivenciam seus corpos, prazeres e desejos a partir de determinadas orientações

sociais, dependendo da orientação da família e da sociedade que os cercam.
O conceito de sexualidade não é dissociado, ou ainda, está restrito a alguns aspectos
dos seres humanos. A sexualidade é um conceito abrangente, uma forma de energia que
motiva o ser humano a encontrar o amor, principalmente na adolescência, com o contato e a
intimidade que se expressa na forma de sentir, das pessoas tocarem e serem tocadas. A partir
dessa premissa, a sexualidade influenciaria pensamentos, desejos, sentimentos, ações e
interações, tanto fisicamente como mentalmente.
Segundo Giami (2004), ressalta que:
(...) ao tratar da deficiência mental, pode-se constatar que os pais e profissionais
não percebem e nem descrevem manifestações da sexualidade dos acometidos por
este tipo de deficiência da mesma forma, nem com a mesma intensidade emocional
subjacente. As atitudes dos pais e dos profissionais, tanto quanto suas práticas para
regular e cuidar da sexualidade dos deficientes mentais se situam em perspectivas
diferentes. Similarmente, como muitas práticas afetivo-sexuais são ditadas por
seus cuidadores, não se permite que, por exemplo, um autista expresse socialmente
suas manifestações amorosas, ou ainda, quando expressa, não são levadas em
consideração (GIAMI, 2004, p. 35).

As dificuldades enfrentadas nas interações sociais, tanto no âmbito escolar quanto no
âmbito familiar, bem como nas interações com os cuidadores, comprometem a sexualidade
dos autistas pela inércia de informação e esclarecimentos acerca do assunto.
Sendo assim, Boza; Zanon afirmam que:
(...) devido às dificuldades nas interações sociais os acometidos por TEA têm o
desenvolvimento da sexualidade afetado, que pode ser negada ou infantilizada
por parte dos familiares/cuidadores negação. De maneira geral o que a família,
cuidadores e sociedade esperam da sexualidade de pessoas portadoras de
necessidades especiais é que ela ou não se manifeste ou que ela se apresente
inadequada e carente de controle (BOSA & ZANON, 2016, p. 22).

No entanto, a sexualidade dos acometidos por TEA pode gerar vários conflitos, pois
enquanto eles consideram suas vivências sexuais aceitáveis, as demais pessoas, incluindo
seus familiares e a convivência nas instituições de ensino, tendem a considerá-las
inadequadas (BOSA, ZANON, 2016).
Para Almeida (2008), “alguns pais e educadores encontram dificuldades ao tratarem
do tema sexualidade com naturalidade; muitas vezes, esquecem que este assunto deve ser
tratado de forma mais adequada”. Sendo assim, a própria família tenta se poupar de
questionamentos evitando a exposição do filho com autismo, negando ou até mesmo
reprimindo o fato do crescimento deste na puberdade, o deixando sem informações e sem

esclarecimentos necessários para a construção da sua própria sexualidade.
Na maioria das vezes, a família tenta poupar o filho, evitando assuntos sobre educação
sexual, protegendo dessa forma, o próprio núcleo familiar, poupando a exposição do mesmo.
Infelizmente, sem querer acabam dificultando as noções de regras sociais e sexuais, de bom
convívio que o autista pode encontrar fora de casa e da escola (ALMEIDA, 2008).
Em suma, mesmo que sexualidade dos portadores de deficiências venha sendo
enfatizada nos últimos anos, ela ainda é repleta de tabus, mitos, equívocos e discriminações.
Além disso, as investigações deste tema junto aos cuidadores ou aos acometidos também são
poucas e necessitam serem adensadas (GESSER; NUERNBERG, 2014).
Devido as dificuldade e limitações em coletar dados diretamente com os acometidos
por TEA (o que seria mais apropriado, porém dificultado devido às suas restrições de
interação social e cognitivas) informações sobre sua sexualidade podem ser obtidas junto
aos seus cuidadores de acordo com (GOMES et al. 2015).
Segundo os resultados da pesquisa do Tílio (2017), mostraram que há aceitação
parcial da sexualidade daquele indivíduo pelos familiares (respeito à privacidade e à
masturbação) ao mesmo tempo em que há muitos conflitos (vergonha, medo de
comportamentos hipersexualizados não adequados em públicos). Além disso, a cuidadora
ou familiares não receberam formação especializada sobre cuidados para TEA, aumentando
as dificuldades.
Nesse sentido, diante dessa tensão, reforça-se a importância de mais ações educativas
em cuidados de saúde e educação e de investigações sobre as relações entre sexualidade,
família, TEA e cuidados visando à consolidação dos direitos (sexualidade reprodutivos)
destes sujeitos.
A aprendizagem sobre a sexualidade, seja essa intencional, planejada, organizada
ou não intencional, necessita de valores, regras e concepções que existem nos discursos
familiares, religiosos, midiáticos etc. Sobre a caracterização da educação sexual, Maia
(2011) argumenta que:

Todos os componentes da sexualidade humana, se a considerarmos no seu sentido
amplo, englobando o genital, o emocional e o psicossocial, se constituem
mediados pelas experiências interpessoais ao longo do nosso desenvolvimento.
Em outras palavras, a nossa sexualidade é modelada em grande medida pelos
padrões existentes na cultura numa determinada época, e tais padrões são
aprendidos durante a socialização. [...] nem sempre são aprendidos de forma
explícita e refletidos; na maior parte das vezes eles são subentendidos. Encontrase em modos de falar, em gestos sutis e em condutas que não são problematizadas

por fazerem parte do cotidiano, fazem parte do processo de educação intencional
e não intencional que estamos expostos em toda a vida (MAIA, 2011, p. 32).

Sendo assim, percebe-se, que a educação sexual se constitui como um processo
contínuo. A sexualidade é uma parte integrante do ser humano, seja uma criança ou um
adolescente. Os jovens com TEA na maioria das vezes têm dificuldades em entender
questões sobre intimidade e independência sexual, atração e afeição pelas outras pessoas,
relacionamentos respeitosos, diferença entre público e privado. Esse trabalho também busca
como abordar os adolescentes e esclarecer sobre, métodos contraceptivos e prevenção das
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s).
Existem diferenças entre às singularidades das pessoas com autismo, ao fato que o
autista necessita de apoios para compreender o mundo ao seu redor de forma a
desenvolverem sua identidade como jovem e futuro adulto libertando-se do modelo
infantilizado.
Camargo Júnior (2005), afirma que para podermos manejar as expressões sexuais
inadequadas, precisamos observar alguns aspectos, tais como: quando ocorrem, em que
contexto, em que lugar, qual a frequência, e principalmente tentar descobrir qual o estímulo
(interno ou ambiental) desencadeante da conduta em questão. Segundo o autor supracitado,
é a partir desses dados, estratégias podem ser cridas para tentar compreender, traduzir em
linguagem verbal (escrita, gestual, simbólica etc.) evitar, modificar e adequar a expressão ou
comportamento sexual.
Sendo assim, as pessoas com autismo necessitam de serem orientadas na
compreensão da interação social, adequando-se melhor as relações sociais, por meio de
vivências com figuras e imagens, de maneira a ajudarem a construir sua identidade como
jovem e futuro adulto sexual, amparados diante das legislações brasileiras.
Na Legislação Brasileira, a Educação Especial aparece pela primeira vez na LDB
4.024/61, que aponta no artigo 88, ressaltando o Direito dos Alunos com Necessidades
Educacionais Especiais quanto à educação, que este deverá ocorrer, dentro do possível, no
sistema geral de educação a fim de integrá-los na comunidade
A Educação Especial, como modalidade da educação escolar, organiza-se de modo a
considerar uma aproximação sucessiva dos pressupostos e da prática pedagógica social da
educação inclusiva, a fim de cumprir os dispositivos legais.
A partir da Constituição Federal de 1988, da Lei 7853/89, que dispõe acerca do
apoio às pessoas com deficiências, sua integração social, assegurando o pleno exercício de

seus direitos individuais e sociais; da Conferência sobre Necessidades Básicas de
Aprendizagem aprovada em Jontiem, na Tailândia (1990); da Conferência Mundial sobre
Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade, realizada em Salamanca,
Espanha, em 1994; e da Lei 10.172/01 que aprova o Plano Nacional de Educação, ao qual
tem sido registrado intenções e determinações sobre a importância e a necessidade de uma
escola inclusiva, que atenda a todos.
A Política Nacional de Educação Especial - MEC, 1993, e a Lei 9394/96 que fixa as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN. A Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 208, o Capítulo III, coloca que o atendimento especializado aos Portadores de
Deficiência deve ser de preferência na rede regular de ensino e coloca mais, que o acesso ao
ensino obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo. E traz no capítulo V: “Acesso aos
níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de
cada um”. Sendo assim, a educação sexual dos adolescentes deve ser trabalhada em toda a
escolaridade nos temas transversais, para que os mesmos tenham o devido acesso e
orientação.
Na Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e Declaração de Salamanca
(1994), o Brasil fez opção pela construção de um sistema educacional inclusivo. Foram
apresentadas estatísticas que evidenciavam discriminação e marginalização em nível
mundial, de milhões de crianças e adolescentes que não tinham oportunidades de frequentar
a escola.
Os problemas das Necessidades Educacionais Especiais ganharam destaque, a partir
da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: acesso e qualidade,
realizada em Salamanca, na Espanha, no ano de 1994. Esta conferência teve como objetivo
principal garantir a todas as crianças, particularmente àquelas com necessidades especiais,
acesso às oportunidades da educação e promover educação de qualidade.
Dessa forma, entende-se que a Educação Especial na perspectiva Inclusiva não pode
continuar a ser vista como uma utopia e ficar apenas no papel, dependendo de
regulamentação legal, mas encarada como uma realidade possível e desejável na sociedade
como um todo, onde o que se pretende é que haja uma educação de qualidade para todos os
alunos de fato, com ou sem deficiência.
De acordo com Cunha (2014), não é possível pensar em inclusão escolar sem pensar
em um ambiente inclusivo. Inclusivo não só pelos recursos pedagógicos, mas também pelas
qualidades humanas. Existem diferentes dimensões que tratam sobre a inclusão, já que a

mesma envolve várias áreas. No entanto, é no espaço pedagógico, e nas salas de aula que
compreende que a inclusão alcança seu real objetivo, através de fundamentos legais
existentes que asseguram a educação e outros diversos fatores para os alunos autistas.
A Lei Berenice Piana 12.764/12 instituiu a Política Nacional de proteção dos direitos
da pessoa com TEA, sancionada pela presidente da república Dilma Rousseff em 2012. No
§ 2º do Art. 1º da Lei Berenice Piana possui uma informação simples, mas que faz uma
enorme diferença quando é preciso garantir os direitos dos autistas brasileiros: “A pessoa
com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os
efeitos legais” (BRASIL, 2012).
Nos termos do inciso IV do artigo 2º afirma que a pessoa com o Transtorno do
Espectro Autista tem direito a um acompanhante especializado se for comprovada a
necessidade. Ainda na lei 12.764/12 em seu artigo 7º constata que haverá punição de uma
multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários mínimos ao gestor da escola que negar a matrícula do
aluno com Transtorno do Espectro Autista, ou com qualquer outra deficiência. (BRASIL,
2012). A partir desse respaldo legal, fica evidente o direito do aluno autista à educação em
escolas da rede regular de ensino, e também ao acompanhamento de um profissional
mediador com as especialidades para apoiar esse aluno quando for necessário, sendo de fato,
um grande avanço para garantir o acesso e a materialização dos seus direitos.
Portanto, o autismo faz-se parte do quadro de necessidades educacionais especiais,
ao qual os educandos autistas têm o direito de serem tratados da mesma forma que a lei
prevê. Tratando ainda sobre o direito ao acompanhamento em escolas na rede regular de
ensino, de acordo com a lei 8.069 - Estatuto da Criança e do Adolescente, no Artigo 54 alega
os deveres do Estado para com educação das crianças e adolescentes, especificando em seu
inciso III, o “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 2012).
Em todas as etapas e modalidades da educação básica, o atendimento educacional
especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta
obrigatória dos sistemas de ensino. Desse modo, deve ser realizado no turno inverso ao da
classe comum, na própria escola ou centro especializado que realize esse serviço educacional
(BRASIL, 2007).
No entanto, além do direito de ser incluído no sistema público e na rede regular, o
autista também tem direito ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) de fato. O
AEE organiza e elabora recursos pedagógicos que eliminam barreiras para que a participação

do aluno ocorra de forma correta e plena. Essas barreiras acima citadas serão eliminadas com
uma equipe interdisciplinar competente e com a devida formação, para orientar os
adolescentes também quanto às orientações necessárias para que eles possam compreender
melhor sua própria sexualidade.
Como analise dos resultados para complementar este trabalho, realizou-se uma
pesquisa nas redes sociais para análise de conteúdos seguindo as orientações do Laurence
Bardin. De acordo com os conteúdos e depoimentos dos próprios autistas, foi pesquisado o
que eles pensam sobre a própria sexualidade e transcrevíamos para o papel.
Foram analisados conteúdos de 5 depoimentos dos indivíduos com os comentários
mais relevantes sobre a pesquisa; denominados aqui como o primeiro depoimento: N que é
do sexo feminino, uma adolescente de 16 anos que estuda e diz que quer ser psicóloga e
sexóloga, afirma querer saber mais sobre o sexo e se aprofundar no assunto. Diz ler muito
em busca de explicações de como é o sexo dos autistas.
O segundo depoimento: D que também é do sexo feminino diz se identificar com a
adolescente N e as duas afirmam ter visto cores quando sentiam sensações que elas
compreendem como sexuais. Esses dados das cores são citados depois por outros autistas na
mesma postagem do Facebook.
O depoimento de Z, que tem 20 anos de idade, é do sexo masculino declarou que
gosta de sexo, mas não sabe explicar e compreender muito bem o que sente: afirma ser bom
e muito rápido, mas não gosta de conversar sobre o assunto. Portanto, escreveu um bom
texto na página tentando compreender a temática e também participar da discussão.
O depoimento de F, que tem 21 anos de idade, é do sexo masculino declarou que
gosta de sexo só com meninas, com meninos não. Ele afirma que os pais ensinaram isso para
ele e ele não pode desobedecer.
O depoimento de M, que tem 20 anos, é do sexo masculino, considera sexo normal e
bom, ele só diz que não sabe muita coisa, mas que gosta muito e não gosta de falar no
assunto.
Dessa forma, diante de uma análise quanto aos depoimentos acima, chega-se a uma
conclusão de que os adolescentes querem saber mais sobre o assunto, mas sentem falta de
orientações sobre a temática. Evidenciando que a relação sexual também é um tabu entre na
família e nas instituições escolares.

4 Considerações Finais
Nessa pesquisa evidenciou-se também a necessidade de um acompanhamento para
os familiares e acompanhantes; e/ou responsáveis para que sejam capacitados e oportunizem
o desenvolvimento integral daqueles que requerem atenção e demandas diferenciadas para
que se compreenda melhor sobre a temática em pauta.
Na análise dos conteúdos constatou-se que os adolescentes autistas que fazem o uso
das redes sociais sentem necessidade de discutir e questionar sobre sexo. No entanto, não
encontram fontes com linguagens acessíveis para que eles possam se informar melhor sobre
a temática.
Percebemos que há uma grande dificuldade grande em trabalhar educação sexual
com autistas. Os professores, mediadores e acompanhantes não se sentem capacitados para
tratarem deste tema com seus alunos. É preciso que profissionais da área educacional sejam
preparados por uma equipe interdisciplinar com psicólogos, terapeutas e pedagogos para
discutirem juntos a temática, pois, nessa área de atuação, ninguém está isento desta realidade.
Desse modo, ao se desenvolver este trabalho, foi possível elucidar a respeito da
carência de material sobre sexualidade no espaço da escola e da universidade. De fato, os
pedagogos devem sempre estar em busca de novas informações e novos conhecimentos para
desenvolver desta forma, as melhores informações para seus alunos.
A Lei Berenice Piana possui uma informação simples, mas foi uma grande conquista
que faz uma enorme diferença quando é preciso garantir os direitos dos autistas brasileiros,
principalmente para a família que sofria grandes constrangimentos para garantir os seus
direitos. Portanto, a orientação da literatura tanto para a família como para os educadores,
principalmente para os gestores.
Nesse ínterim, a partir das orientações teóricas e dos relatos dos adolescentes, o
importante é começar a falar do assunto desde cedo, de forma a incluir a temática voltada
para a sexualidade naturalmente na rotina dos jovens e adolescentes. Fazendo o uso de uma
linguagem simples e clara para que todos possam compreender melhor, procurando também
usar os nomes corretos das partes do corpo, sem infantilizar, para que eles tenham melhores
informações sobre o assunto.
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Resumo:
A proposta deste trabalho consiste em uma revisão crítica da literatura compilada no livro
A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia escrito pela autora
Maria Helena de Souza Patto1, visando compreender a condição do fracassado ao longo da
história através da análise do discurso “no que ele diz, no que ele não diz e no que ele
contradiz” (2015, p. 29). A partir da pesquisa realizada, pode-se apontar que as ideias a
respeito do fracasso escolar têm origem nas camadas mais pobres. Seriam eles, os pobres,
os principais responsáveis por sua condição, tanto de vulnerabilidade, quanto de
escolarização. Esta é uma concepção histórica, revelada por uma política liberal em
diversos países, cujas raízes encontram-se no modo de produção capitalista. Uma
observação atenta ao quadro de referência histórico e sociológico nos leva a uma reflexão
crítica a respeito da natureza das concepções dominantes sobre o fracasso escolar em uma
sociedade dividida por classes.
Palavras-chave: Fracasso escolar. Liberalismo. Escola. Classes sociais.

1 Introdução

A concepção de Fracasso escolar apoiada nos discursos liberais que visam
culpabilizar os próprios indivíduos e sua condição de pobreza pelo próprio fracasso nos
leva a compreender os aspectos falaciosos de como a escola foi, ao longo da história, se
1 Maria Helena Souza Patto é doutora em Psicologia Escolar pela Universidade de São Paulo e, atualmente,
professora titular da Universidade de São Paulo, membro da comissão editorial da revista Educação e
Sociedade da Universidade Estadual de Campinas e consultora ad hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo.

consolidando como meio de ascensão social, do ponto de vista da lógica mercadológica
que nos faz acreditar que, empenhando esforços individuais necessários, qualquer
indivíduo tem condições de obter sucesso na escola e, consequentemente, na vida
profissional e financeira, aspectos fundamentais para “ser bem-sucedido”. Observamos
que, neste contexto, o ser está diretamente relacionado ou condicionado ao ter. Este
aspecto do engodo sobre as concepções de fracasso escolar é de suma importância para
compreender a crítica que nos propomos realizar, uma vez que entendemos que o fracasso
é resultado de múltiplas determinações, internas e externas ao indivíduo.
Assim, a inadequação aos processos formais de escolarização deve ser considerada
nas diferentes esferas da vida do sujeito. Pretender determinar a/uma causa para o fracasso
escolar é sempre uma falácia ou, no melhor dos casos, uma meia verdade. O fracasso
escolar como fracasso de vida está diretamente relacionado ao modo de produção
capitalista e suas interfaces com a vida econômica e social, que, em última instância,
culpabiliza o sujeito por sua inadequação às suas diversas formas de opressão.

2 Metodologia
Para melhor explicitar os percursos desta pesquisa, convém destacar que este
estudo é de cunho bibliográfico, por meio da pesquisa exploratória com abordagem
qualitativa dos dados encontrados, esta se deu através da leitura de artigos, monografias e
obras os quais trazem à tona a temática supracitada. Assim, buscou-se obras que
contribuíram com o estudo da temática de autoria de alguns estudiosos como
ANGELUCCI et al (2004), Heller (1970), Moraes (2018), Charlot (2000) e trabalhos da
autora Maria Helena de Souza Patto destacando a obra “A produção do fracasso escolar:
história de submissão e rebeldia”, publicada em 1990, sendo referência nesta pesquisa.

3 Resultados e Discussão
A pesquisa apresentada por Patto (2015) engendra uma trajetória empírica pelos
meandros de uma escola de periferia, muitas vezes desconhecidos pelos cientistas
responsáveis por diagnosticar os problemas de aprendizagem e da educação. A escuta dos

sujeitos envolvidos no processo de escolarização – alunos, professores, famílias,
coordenadores e diretores – revela que são sujeitos capazes de elucidar o caminho do
entendimento a respeito da “produção do fracasso”. Preconceitos, dramas, sonhos,
dificuldades e alegrias de toda ordem compõem peças importantes do cotidiano escolar e
revelam sua concretude histórica e os condicionantes políticos e ideológicos que o
constituem.
Durante muito tempo, os profissionais da educação compreendiam as causas do
fracasso escolar como sendo responsabilidade da própria criança ou de sua família, muitas
vezes considerada culpada pela sua própria pobreza, uma vez que, privados social e
culturalmente, estariam impossibilitadas de aprender. A eterna busca por um culpado para
o fracasso tenta dissimular seu caráter excludente e discriminatório em relação às camadas
mais pobres da população. Ao responsabilizar os “professores mal formados”, desvela-se
uma realidade de exploração e discriminação importantes sob o ponto de vista de uma
sociedade de classes.
As ideias sobre a natureza humana, em primeira instância, e sobre as crianças em
situação de fracasso, em segunda, desenvolveram-se no Brasil sob a égide de um
“cientificismo ingênuo e racismo militante” (PATTO, 2015, p. 56), além do viés liberal
vigente. Desta perspectiva, destaca-se a predominância de estudos psicopedagógicos e
problemas relacionados à instituição escolar; a elaboração de instrumentos para esclarecer
as causas do fracasso escolar; a correlação entre classe social e escolaridade; a teoria da
carência cultural; a ênfase nas características biopsicossociais do estudante e os déficits
individuais. Temáticas essas que buscaremos elucidar mais adiante, entendendo a
necessidade de que pesquisas sobre o tema do fracasso escolar figurem-se como uma tarefa
urgente.
3.1 Por trás do avental branco do cientificismo
Entre as ciências, a psicologia certamente ocupou papel de destaque no campo da
educação. No Brasil, a psicologia nasce no meio médico e tem sua ascensão datada em
meados do século XIX, momento histórico marcado por um pensamento educacional
fundamentado em teorias contaminadas por concepções racistas do comportamento
humano e vida social, fortemente influenciada pela teoria da evolução natural. A partir
dessa perspectiva, esta psicologia localiza a causa do fracasso escolar em características
biopsicossociais, ou seja, na (in)capacidade do indivíduo. A psicologia científica nascente

defende que a escola é capaz de realizar uma sociedade de classes igualitárias, com base no
mérito pessoal, confirmando uma tendência do pensamento liberal.
No início do século XX, as causas para os problemas de aprendizagem eram
atribuídas a problemas no aprendiz e variando desde razões físicas até as emocionais e de
personalidade, passando pelas intelectuais. Patto (2015) observa que entre as ciências que
na era do capital participaram do iluminismo que escondeu as desigualdades sociais,
historicamente

determinadas,

sob

o

véu

de

supostas

desigualdades

pessoais,

biologicamente determinadas, a psicologia certamente ocupou posição de destaque” (p.
61). Fica evidente que a psicologia contribuiu fortemente para a manutenção e legitimação,
pelo status científico que lhe é conferido, do liberalismo e do racismo.
Coube também à psicologia o papel de criar ou validar instrumentos de avaliação
das aptidões que fossem capazes de explicar o rendimento escolar desigual entre as
crianças. Esta validação também recebeu respaldo do campo da medicina, saberes
supostamente capazes de sanar os problemas educacionais com o tratamento adequado. A
partir do início do século XX, países dependentes, como o Brasil, passaram a lutar pela
introdução da psicometria e da pedagogia nova em seus países. A partir do início do século
XX, a psicologia vigente recebeu forte influência dos estudos da psicanálise nascidos,
especialmente, na Europa. Essa incorporação de novas formas de compreender a formação
do indivíduo muda significativamente a forma de compreender as dificuldades de
aprendizagem.
A criação de clínicas de psicologia escolar para tratar alunos e professores tomou
para si a responsabilidade de justificar cientificamente os déficits de aprendizagem ou
explicar as dificuldades de professores pelos diagnósticos médico-psicológicos. Essa
prática tem como principal objetivo dar uma resposta legítima que justifique o fracasso
escolar e a maneira como pode individualizar os problemas de escolarização e fortalecer
sistemas educativos excludentes. As crianças que não respondem às exigências das escolas
acabam por ser rotuladas e, mais uma vez, a culpa pelo próprio fracasso recai sobre as
camadas mais pobres e sobre as crianças dela provenientes, já que são nessas camadas
sociais que se encontram o maior contingente de fracassados na escola.
Ainda nos dias atuais é cada vez mais urgente a necessidade de refletir sobre a
escolarização de estudantes quando esta é marcada pela subordinação dos argumentos
pedagógicos à luz dos laudos médicos. Um dos problemas que se coloca é a insuficiente

articulação entre saberes especializados, como os da saúde e de uma certa psicologia, que
supostamente seriam capazes de sanar as mazelas da educação, mas, muitas vezes, não
representam a realidade educacional e nem os sujeitos envolvidos.
O enaltecimento dos laudos médicos como forma de conter o fracasso escolar,
numa perspectiva individualizante e culpabilizadora do sujeito pelo desempenho escolar
insatisfatório, desconsidera as multideterminações às quais os indivíduos estão expostos
dentro de um modo de produção capitalista.
A partir da década de 1960, a uma certa psicologia soma-se a “teoria da carência
cultural” que traz em suas raízes o elitismo no discurso educacional brasileiro. Esta teoria
tenta justificar, cientificamente, como alguns grupos sociais acabam fatalmente sendo
vistos como inferiores, neste caso, a classe trabalhadora e negros. A conclusão de que
grupos raciais e oprimidos são menos dotados de capacidades intelectuais, escondida atrás
do avental branco do cientificismo, são “verdades” difíceis de refutar. Todas essas
explicações convergem para a manutenção e o fortalecimento de uma política liberal,
fundada nos princípios enganosos da meritocracia e da ascensão social, pautadas no
esforço individual, desconsiderando toda a história de exploração a qual a classe
trabalhadora, em especial os negros e imigrantes, foi submetida.
Por outro lado, a inserção de discursos de autoridade médica nos debates sobre o
fracasso escolar apresenta soluções para os problemas de aprendizagem baseadas em
laudos médico-psicológicos que são tratados por meio de controle medicamentoso 2. No
entanto, o cotidiano duro em meio à diversidade escolar do país que se soma às condições
estruturais desfavoráveis de ordem social, econômica e cultural, além de marcadores
sociais das diferenças tais como gênero, raça, pobreza e deficiência, não podem ser
desconsiderados para se analisar o sujeito aprendiz. As considerações trazidas para este
debate acendem um alerta para a importância de questionarmos a quantidade expressiva de
estudantes diagnosticados com problemas no processo de escolarização que são
encaminhados para tratamento de saúde fora da escola, numa perspectiva que busca as
causas do fracasso no próprio indivíduo. Parece que pouco avançamos desde o início do
século passado.
Qualquer que seja o diagnóstico, isto é, ainda que o estudante precise de fato ser
2 A respeito do processo de patologização/ medicalização da educação, veja Meira (2012) e Moysés e
Collares (1992, 1996, 1997).

medicado, é preciso a elaboração de planos conjuntos de atendimento que possibilitem
ações intersetoriais. Percebemos a fragilidade de diagnósticos de alunos que não se
"adequam" aos moldes da escola e dessa forma. Deixa-se de ter a devida preocupação em
questionar as práticas institucionais que nem sempre dão conta de atender aos alunos em
seus determinantes histórico-sociais.
O campo da educação sempre foi socialmente marginalizado em relação a outros
campos do conhecimento, especialmente os saberes psicologizantes especializados de onde
cada vez mais o cenário educacional atual vem sofrendo interferência. Assim, outras áreas
sentem-se autorizadas a dizer o que deve ou não ser feito pelas instituições de ensino sem
dar a devida atenção para suas particularidades e deficiências estruturais. Os problemas
não estão centrados apenas nos alunos que não aprendem. Há outros fenômenos interrelacionados que precisam ser levados em conta como as diferentes realidades que se
encontram no espaço escolar. É preciso ampliar a visão sobre esse processo e seus
desdobramentos já que a inadequação aos processos formais de escolarização se constitui
em diferentes esferas da vida do indivíduo, uma vez que esse indivíduo que chega à escola
carrega consigo uma história social, cultural, econômica e familiar. Deste modo, pretender
determinar a ou uma causa do fracasso escolar é sempre um engodo.
3.2 Crianças boas e crianças pobres
Em toda a sua obra, de diferentes formas, Patto (2015) nos chama a atenção para o
fato de que a “desigualdade social real inerente ao modo de produção capitalista dá-se pela
tradução das desigualdades sociais em desigualdades raciais, pessoais ou culturais” (p. 54),
ou que ela denomina “cientificismo ingênuo e racismo militante” (p. 56). São comuns
visões preconceituosas e racistas contra as crianças mais pobres, negras e com família que
elas caracterizam como desestruturadas, ou que não são “certinhas”, reproduzindo a ideia
de que famílias de classes pobres são menos dotadas de capacidades intelectuais. Logo,
reforçam a culpa pela situação de pobreza nas próprias famílias, numa perspectiva
meritocrática engendrada pelo liberalismo vigente. Patto (2015) chama a atenção para um
estudo de 1931, que comparava crianças-boas com crianças-pobres: “Note-se que a autora
usa como antônimos ‘bom-pobre’ e não ‘rico-pobre’, como seria de se esperar. Este fato
pode não ser casual; o oposto de bom é mau, o que pode ser um indicador da maneira
implicitamente negativa de a autora conceber os integrantes das classes pobres” (p. 73).
Patto (2015) chama a atenção para “humanistas equivocados” que sonham um

sonho de justiça numa ordem social estruturalmente injusta, como os ideais da Escola
Nova, que, em última instância, reafirmam a clientela como causa do fracasso escolar. Nas
entrevistas realizadas com as professoras de um determinado bairro da periferia da cidade
de São Paulo, Patto (2015) nos aponta uma percepção da questão do fracasso escolar pelos
olhos das educadoras envolvidas com as crianças que “se reprovam”, demonstrando uma
versão “compatível com a ideia de que se oferecer a esses a alunos a oportunidade de
aprender, que eles aproveitarão ou não em função de suas características individuais e
familiares” (p. 223). Esses discursos trazem consigo a ideia da determinação validada pela
“Teoria da Carência Cultural”, que aparecem fusionadas na literatura educacional nos anos
1970. Teorias racistas perpassam o pensamento educacional brasileiro e parecem ser
legitimadas pelos próprios educadores e até mesmo pelas famílias que se sentem culpadas
por sua condição social e culpabilizam as crianças pelo próprio fracasso.
A partir dos anos de 1950, destacam-se novas possibilidades de leitura da história
do Brasil e do povo brasileiro pela perspectiva do materialismo histórico, o que resultou
numa concepção em que “a condição do negro é entendida no marco de uma sociedade de
classes regida pela lógica do capital” (PATTO, 2015, p. 94). Além disso, a dualidade
urbano versus rural se mantém nos discursos que tentam justificar as causas do fracasso
escolar, apontando para a ideia de que as famílias provenientes dos meios rurais são menos
dotadas de “civilidade” e capacidades cognitivas, o que dificultaria ainda mais a
aprendizagem das crianças. Em última instância, “mudam as palavras, permanece uma
explicação: as crianças pobres não conseguem aprender na escola por conta de suas
deficiências, sejam elas de natureza biológica, psíquica ou cultural” (PATTO, 2015, p.
146). Outras questões também se mostram importantes para que, de fato, possamos chegar
ao cerne da questão sobre o fracasso dos alunos oriundos das classes menos favorecidas
socialmente: “a visão negativa que têm da clientela é resultado de seu contato com elas na
escola ou é anterior a esse contato? Essas crianças ‘saem da escola etiquetadas e
estigmatizadas’ ou já estão etiquetadas e estigmatizadas quando nela ingressam?”
(PATTO, 2015, p. 148).
3.3 Fracasso escolar: fracasso do indivíduo ou de uma classe?
Patto (2015) chama a atenção para a dimensão política envolvida na abordagem dos
problemas educacionais, ficando evidente o interesse em favor das classes dominantes. O
discurso educacional, em suas concepções, tende a perceber a escola como inadequada à

clientela de baixa renda. Grande parte da literatura, no que se refere a pesquisas
educacionais, mostra que os educadores têm, ainda, muitos estereótipos e preconceitos
sociais quanto a famílias de baixa renda. De acordo com a autora, continuam a existir
fortes tendências, que ela sintetiza das seguintes formas: a) As dificuldades de
aprendizagem escolar da criança pobre decorrem de suas condições de vida (p. 144).
Dentro dessa perspectiva, coloca-se que a criança pobre não consegue aprender na escola
devido a deficiências individuais; b) A escola pública é uma escola adequada às crianças
de classe média e o professor tende a agir, em sala de aula, tendo em mente um aluno ideal
(p. 146); c) Os professores não entendem ou discriminam seus alunos de classe baixa por
terem pouca sensibilidade e grande falta de conhecimento a respeito dos padrões culturais
dos alunos pobres, em função de sua condição de classe média (p. 148).
Para melhor compreender esse modo de produzir as relações que ainda hoje
reverberam na conjuntura das relações escolares, é necessário dar um passo atrás. Patto
(2015, p. 37) nos adverte que, a partir do final do século XVIII e início do século XIX “em
termos sociais e políticos, o advento do capitalismo mudou gradual, mas inexoravelmente a
face do mundo”. Ao retomar as raízes históricas das dificuldades de aprendizagem,
predominantemente ocorridas nos segmentos mais empobrecidos da população, precisamos
re-conhecer o modo dominante de pensá-las, entendendo que o pensamento,
filosoficamente, é a expressão das condições reais.
O enfoque institucional do fracasso não significa a negação de diferenças
interclasses ou mesmo rejeitar explicações de natureza social, econômica e política para o
fracasso escolar. Nesta análise, características culturais são vistas como expressão
simbólica do econômico e do político, constituindo parte essencial da explicação do
fenômeno. Longe de pretender fazer uma revisão da história do século XIX, a autora deseja
simplesmente tecer uma “reflexão a respeito da natureza das concepções dominantes sobre
o fracasso escolar numa sociedade de classes” (PATTO, 2015, p. 36).
A ideologia liberal preza pelo mérito pessoal, tendo este como o único critério
legítimo de seleção educacional e social. No Brasil, esse ideário político liberal acabou
sendo legitimado pelos pressupostos da psicologia das diferenças individuais e pelos
entusiastas da Nova Escola, numa exaltação de um modelo educacional que fosse capaz de
medir as diferenças individuais e suas aptidões. Ou seja, pregavam a defesa da criação de
uma escola que as levasse em consideração, sob “a crença de que, numa sociedade

capitalista, a igualdade de oportunidades é real e possível, cabendo à escola promovê-la
enquanto lugar supostamente privilegiado de identificação dos mais aptos, independente da
origem social” (PATTO, 1988, p. 73). Os ideais da Escola Nova defendiam que o fracasso
escolar estava localizado nos métodos de ensino e que os alunos poderiam aprender de
acordo com suas disposições pessoais. Em suma, a pedagogia nova e psicologia científica
estavam carregadas do espírito liberal e meritocrático, imposto pela “hierarquia das
capacidades”, descrita no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.
A concepção de escola como meio para ascensão social, ainda hoje, reverbera
fortemente dentro e fora dos ambientes escolares. É comum o argumento de que o estudo e
esforço individual podem garantir o acesso a bens de consumo. E isso, mesmo depois de
anos de estudos e pesquisas que apontam a escola como possibilidade de resistência e
subversão, capaz de descortinar as artimanhas de um modo de produção com base na
exploração da classe trabalhadora, como o fazem as teorias críticas, que intentam
ultrapassar a ideologia liberal, entendendo que o indivíduo é uma síntese de múltiplas
determinações, representando a unidade na diversidade. Por outro lado, a escola é também
uma das poucas possibilidades de saída desse lugar de submissão e dominação. Através das
possibilidades de exaltação do pensamento crítico, do esclarecimento e questionamento
dessa sociedade de classes, do racismo estrutural de uma sociedade tão intrinsecamente
constituída por visões enviesadas de preconceito e discriminação contra as classes mais
empobrecidas, negros e imigrantes.
A pesquisa educacional, no Brasil, mais do que desejar conhecer, necessita
compreender os aspectos históricos que contam sobre as ideias pedagógicas, entendendo
que as ideias são geradas numa realidade social concreta. De outra forma, apresentam-se
puramente como idealismo. O fato de as crianças da classe pobre não participarem das
experiências específicas encontradas na classe média não significa que elas não possuam
ou sejam privadas de

experiência. Ao contrário disso, a pesquisa de Patto (2015)

demonstrou que crianças das classes mais empobrecidas são dotadas de criatividade e
inteligência para lidar com situações que se apresentam como um problema a ser resolvido.
Patto (2015) observou e relatou importantes inconsistências entre o desempenho de
sujeitos “culturalmente desfavorecidos” em situações formais e experimentais e o
desempenho em situações informais ou do cotidiano escolar capazes de confrontar
veementemente, as informações e relatos dos professores e psicólogos escolares a respeito

da capacidade das crianças observadas em sua pesquisa. Talvez a grande contribuição da
pesquisa realizada seja a lição de enxergar as crianças das classes menos favorecidas pelos
olhos delas mesmas, como sujeitos do processo de exclusão ao qual estão submetidas e não
apenas como números frios sujeitos às estatísticas oficiais que nada contam sobre suas
histórias.

4 Considerações Finais
Um olhar atento e cuidadoso a respeito da história da educação no Brasil nos
permite compreender, de forma ampla, os caminhos e descaminhos que a levaram a
construir a escola brasileira como um instrumento a serviço da forma(ta)ção, (de)formação
e conformação ao modo de produção capitalista, elogioso ao mérito que temos concebido
e vivenciado ao longo dos anos. Sabemos que a história das ideias é sempre constituída no
campo social e o direito à educação na sociedade capitalista se dá pela contradição a ela
inerente: é preciso incluir para excluir. Embora a exclusão seja inerente à sociedade
capitalista e seja uma regra estruturante dela, ela faz parte da lógica de inclusão. O direito à
educação, nesta sociedade de classes, é garantido a todo indivíduo, toda criança na escola,
diz o lema. Ou seja, pela lógica liberal, todos os indivíduos são dotados de capacidades,
cabe a cada um se esforçar para conseguir alcançar o topo da pirâmide.
A compreensão sobre o fracasso escolar resulta numa síntese de múltiplas
determinações. Entre elas, a precariedade do sistema escolar tem a grande responsabilidade
na desqualificação das crianças provenientes de famílias de baixa renda. Mas, a instituição
escolar ainda pode ser entendida como um espaço possível de reflexão sobre as práticas
escolares, no sentido de conscientização dos problemas educacionais; e, dessa forma,
favorecer a ruptura das práticas cristalizadas que rotulam e estigmatizam as crianças
pobres.
A escola deve ser vista como um local que ainda propicia a aquisição de
conhecimentos privilegiados em nossa sociedade, e que, portanto, pode possibilitar
condições para enfrentar uma luta por seus interesses de classe. A escola como um espaço
de subversão poderá garantir voz às sub-versões apresentadas pelas famílias e pelas
próprias crianças sobre suas dificuldades, seus desejos, seus sonhos, sua realidade,
fornecendo elementos para se pensar e pesquisar esta questão, partindo da própria
materialidade dessas crianças “que não aprendem”. Conforme Patto (2015), “não é

possível nem mesmo afirmar que a uma escola desinteressante vem se somar alunos
desinteressados; é uma questão lógica: enquanto a primeira não melhorar, não se pode
afirmar a falta de motivação como inerente ao segundo” (p. 113).
O ponto que realmente chama a atenção é a presença de uma autoimagem bastante
negativa, que se expressa diferentemente em cada criança, através de comportamentos,
como timidez, desconfiança, tristeza. Além disso, as crianças se percebem como incapazes,
ao mesmo tempo em que mantêm o desejo de ir bem na escola. Isso reforça a importância
de os profissionais da educação acreditarem na possibilidade de promover transformações
na escola, através do resgate dos aspectos positivos presentes nessas crianças,
paralelamente ao desenvolvimento de um trabalho de conscientização junto aos
professores, para que esses possam rever suas práticas. As implicações do fracasso escolar
não se restringem às crianças em si, pois há repercussão também na família que acaba
sendo convencida, muitas vezes pela escola, da incapacidade que a caracteriza.
No sentido de trans-formação social, a escola deixa de ser vista apenas como
reprodutora da ideologia dominante, mas, também, como um espaço próprio onde
transformações podem ser efetuadas. Os conhecimentos trabalhados pela escola devem ser
valorizados como importantes instrumentos para a socialização do saber historicamente
construído, imprescindível na luta por interesses de classe. Que a escola cumpra seu papel
transformador e seja capaz de realizar importantes retoques, a fim de contribuir para a
elevação do conhecimento vivo, o esclarecimento, a crítica e a racionalidade.
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Resumo:
Apresento reflexões construídas na pesquisa desenvolvida entre 2018 e 2019 do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio (PIBIC - EM), destinado a
alunos dos cursos técnicos de nível médio do Instituto Federal de Goiás, campus Jataí, de
linha ciência e senso comum sob a ótica da Sociologia. De linha central, perceber como os
alunos, ao ingressar o ensino médio decodificavam o ambiente científico, como apropriavam
desse saber. Notadamente, em relevo temos como respostas que os estudantes, em grande
parte percebem a ciência por estereótipos e não creditam na Sociologia um campo de saber
científico principalmente por não conter “laboratórios”. Esse dado leva a questões que
ciência, para os alunos pesquisados remetem a áreas do campo das exatas, e o campo das
humanas estaria a um ensinamento do saber viver bem.

Palavras-chave: Ciência. Senso Comum. Escola.
1 Introdução
O mundo social não é tão perceptível quanto ao mundo físico e olhar ao redor,
perceber fenômenos sociais e naturais e buscar suas causas, efeitos, contradições e
consequências retirando toda a explicações principalmente do campo da religião não é uma
tarefa simples. Para a humanidade, inquieta e desejosa de compreender os “mistérios” para
todos os acontecimentos e por uma explicação que desse sentido para os acontecimentos
buscou em deuses, na mitologia, nas crenças as primeiras fórmulas explicativas.
O presente artigo se articula na posse compreensiva de identificar como os alunos do
ensino médio, organizam e projetam seu(s) olhar(es) crítico sobre a vida cotidiana, ciência e
senso comum, provocando questionamentos sobre a realidade social que os cercam e assim
conhecer como o corpo discente organiza e constrói suas condutas de vida.
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Recorrendo ao contexto histórico, o iluminismo, positivismo, cientificismo correntes
teóricas pós revolução industrial creditaram que as explicações fora da ciência seriam
eliminadas com o progresso. Fato que não foi concretizado, a reprodução de um pensamento
não crítico e/ou racional ainda é forte na sociedade humana.
A ciência moderna, forjada desse bojo, com base no uso da experimentação,
observação, análise e produção de resultados culmina no século XXI, operante que sempre
se deve questionar, e que ciência não é somente experimentos concretos com objetos, que é
possível estudar ideias, cultura, modos de vida se fazendo ciência.
E, em tempos de pandemia que o ano de 2020 e atualmente 2021 estamos
vivenciando, de fortes vozes, inclusive de representantes governamentais de “anticiência”
percebemos que a ciência não logrou êxito em pleno século XXI.
Marcadamente, não queremos hierarquizar conhecimentos, mas, pensar que no
ambiente

educacional

como

o

conhecimento

sistematizado

vem

sendo

interpretado/decodificado pelos alunos
2 Metodologia
A metodologia utilizada no projeto consistiu em uma pesquisa exploratória sobre a
influência da ciência e do senso comum no corpo discente do Instituto Federal de Goiás, na
cidade de Jataí-Go, tendo foco o alunos de ensino médio técnico integrado, com uma
abordagem quali-quantitativa, associando a investigação dos significados das relações
humanas com dados estatísticos obtidos à partir da aplicação de questionários com um
roteiro elaborado para responder os objetivos de nossa pesquisa, organizado para conduzir
as entrevistas semiestruturadas no intuito de compreender as estratégias relativas às respostas
do corpo discente em relação aos fenômenos sociais.
3 Resultados e discussões
Durante o projeto, foram aplicados um total de noventa questionários distribuídos
entre os alunos ingressantes ao ensino médio técnico integrado nos cursos de eletrotécnica,
edificações e manutenção e suporte em informática. Destes, 24% dos entrevistados não
sabiam o que é ciência e/ou não enxergavam utilidade prática para a ciência. Sendo uma
pergunta no questionário aberta, “Você usa a ciência no seu dia a dia? Se sim, com que
frequência?”, mesmo com a explicação de todo o questionário pelo aluno aplicador a
seguinte resposta era comum: “não entendi”, “não uso”, “quase todos os dias” dado que
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merece atenção, uma vez que são discentes que ingressam no ensino médio, e regularmente
em três anos projetam uma vida acadêmica. Ficou visível, na posse das respostas que para
estes, a ciência é algo fechado, usado em laboratório.
O maior ponto de embate está no campo da religião, ao qual a maioria dos
entrevistados demonstravam não buscar a racionalidade, e/ou situação econômica e política
para compreender sua situação social e de seus pares, e sim procuram um refúgio em forças
sobrenaturais que amenizem os sofrimentos sejam eles qual for, cabendo inclusive entender
que estão sendo punidos.
Destacamos, por considerar a discussão válida, que no item 11 do questionário, tinha
a seguinte proposta: Com qual frequência você usa/consome/recorre aos itens abaixo quando
algo te incomoda em sua saúde e bem viver, com as opções para respostas de aplicativos de
mensagens, especialistas (médicos, enfermeiros, farmacêuticos); internet, remédios caseiros,
remédios industrializados (dispensados da apresentação de receita médica), com
possibilidade de marcar entre: nunca, raramente, ocasionalmente e cotidianamente.
A grande maioria optou buscar informações via internet, quando se deparam por
situações não planejadas, ou seja, a solução para tentar compreender o que acontece em sua
vida, com seus pares está em site de buscas com temas relacionados. São alunos com idade
média em torno dos 14 anos, fato que merece atenção dadas as respostas que recebemos,
estão em processo de amadurecimento, e o anonimato, medos, receios, o direcionem para ir
em sites de buscas. A discussão sobre pontos positivos e negativos da internet, perigos e
filtros não será objeto de discussão nesse momento.
A diversidade tecnológica, a facilidade de troca de informações movimentam toda
a vida da atual juventude, fazendo com que suas dificuldades sejam primeiramente no plano
de ação via mundo virtual, o que deve gerar alerta para o universo educacional, uma vez que
informação e saberes estão a todo momento sendo dispostos para os discentes, e agora um
novo papel da escola se ergue, buscar maneiras, planos de modo que os jovens possam,
mesmo em momentos de desespero qualificar e peneirar tudo que é disposto virtualmente
para este em um click.
Segundo Osório (2011) e de Camas et al (2013) a escola deve assumir novos
papéis sociais, já que a tecnologia, o acesso às informações advém agora de várias fontes e
não somente do professor e livro, isso significa que novos atores devem também entrar no
mundo educacional para termos uma qualidade no acesso as mais diversas informações e
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saberes disponibilizados em rede que são diariamente consumidos por esses jovens.
Por fim, a questão sobre o motivo que levam a estudar e as respostas já esperadas
que evidenciam o contraditório: “para aprender, para conhecer, para passar no vestibular,
para saber mais”. Quando aproximamos nossa lente questionadora que percebemos o
contraditório, pois, o processo educacional precisar ser humanizador, para construção de
uma sociedade justa com equidade, melhor para todos, e o “conhecer” para unicamente
passar em vestibular direciona para uma crescente individualidade, aprender para o trabalho
é reforço ainda de práticas tecnicistas; o “saber mais”, em ensino médio técnico com
afirmativas que não se usa a ciência em seu dia a dia, demonstra o enorme desafio
educacional em que vivemos.
4 Considerações Finais
As nossas análises trouxerem como base para reflexões que o processo de ensino
aprendizagem ainda permanece com fortes marcas do ensino tradicional, que é necessário
promover novas formas interação dos conteúdos escolares e sua decodificação, promovendo
um diálogo da práxis do mundo social, da realidade do alunado com os conteúdos científicos
trabalhados, arquitetando valores, ideias, práticas inerentes de uma formação escolar para
uma sociedade justa. Cabe salientar, que as atividades sejam alinhadas com um trabalho
teórico, consistente, fazendo um mapeamento sobre os fenômenos a serem estudados, de
modo que o corpo discente possa revisar estudos anteriores, refletir sobre o conhecimento
mediado no momento, estimulando-os a “pensar” e reconhecer o sucesso do seu próprio
aprendizado e sua localidade e uso em suas vidas. (BIZZO, 2009)
Validando que desacreditar nos saberes populares em prol da ciência é tentar
hierarquizar um saber em detrimento do outro, o que não condiz com nossa leitura, pois
ambos saberes direcionam a vida dos indivíduos. A questão da pesquisa estava em como em
um ambiente educacional os estudantes apropriam do saber dito científico. Foi analisado que
existe ainda uma lacuna entre o que é ministrado, compreendido e assimilado pelos alunos
enquanto conteúdo escolar.
5 Referências
BIZZO, N. Ciências: fácil ou difícil? São Paulo: Biruta, 2009.
KERLINGER, F. N. (1980). Metodologia da pesquisa em ciências sociais. São Paulo:

5
E.PU.
MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social : teoria, método e criatividade . 9. ed. Petrópolis:
Vozes,1998.
OSÓRIO, A. J. (2011). Tecnologias da informação e comunicação e educação inclusiva de
todas as crianças. In: Caderno 6: A acessibilidade de recursos educativos digitais. Lisboa:
Ministério da Educação e Ciência. N. 6, nov. 2011, Lisboa.
SAGAN, C. E; DRUYAN, A. O Mundo Assombrado pelos Demônios: A Ciência Vista
Como Uma Vela No Escuro . Nova Iorque, NI, EUA: Random House, 1995. 457 p.
SANTOS, B. de S. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 3.
ed. São Paulo: Cortez, 2001.
PATY, M. A ciência e as idas e voltas do senso comum. Sci. stud. [online]. 2003, vol.1,
n.1, pp.9-26. ISSN 1678-3166. http://dx.doi.org/10.1590/S1678-31662003000100002.
WHITEHEAD, A. N. O conceito da natureza. São Paulo : Martins Fontes, 1994.

FANFIC E PARADIGMAS SOCIAIS: REFLEXÕES EM SALA DE
AULA
LEMOS, Silva Laísse1

1Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Jataí –
GO e-mail do autor: laisse.sobral@ifg.com.br

Resumo
As fanfictions, é um gênero textual que está potencializando leituras pelo público jovem, aguçados pela
perspectiva de modificar parcial ou total a história, fazendo com que essa ferramenta cria um ambiente
interessante para seu uso em sala de aula. Os jovens atraídos pela possibilidade de criar novos enredos,
aos quais se reconhecem, ganham voz, e são protagonistas. Os objetivos concentraram na possibilidade
de os alunos poderem reescrever histórias tradicionais, mas com cenários ao qual podiam se reconhecer.
Esse pôster traz os resultados finais do projeto de iniciação científica do Instituto Federal de Goiás,
Campus Jataí, de ano 2019/2021. Sinalizamos que a utilização das fanfics como método de ensino
promove um movimento social de dar voz para as minorias e sujeitos que não se propõem ao “encaixe
social”
Um fã é movido por uma “paixão” pelo que idolatra, querendo saber mais sobre o que ele admira,
contudo muitas vezes não se tem material suficiente ou o que existe não corresponde ao que o fã
desejava e nesse espaço sua mente criativa origina novos conteúdos, que também origina uma provável
fanfics. Por fã, segundo Jenkins (1992) não se trata de meras reescritas diante de frustações, mas, ganho
de realidade e postura de novos significados, é um engajamento ativo. Se o final, o enredo em algum
momento gera insatisfação, esse fã para não perder sua admiração passa a reescrever, reinventar toda a
trama, de modo que seu gosto, seu jeito, seus conceitos e valores sejam destacados.
As fanfics pressupõe interação, trocas de ideias, aprimoramento de espaços para debate (fomento de
espaços democráticos), fortalecimento da autoridade do professor em detrimento do autoritarismo, e
materialização de todo esse cenário na escrita e socialização do gênero.
Conclui-se com esse artigo que é necessário que a escola apresente apta a abordar e desafiar o alunado
frente a sociedade contemporânea. Entender que a escolar detém espaços de luta, de movimento social e
dar protagonismos aos seus alunos.
Palavras-chave: Educação. Fanfic. Padrões.
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Resumo:
A educação não formal é realizada por meio de trocas ou transferências de saberes e
experiências, principalmente em locais de ações coletivas cotidianas. As bibliotecas se
constituem em espaços que contêm instrumentos dinâmicos de transferência de
conhecimentos. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar como as bibliotecas,
enquanto espaços de educação não formal, podem contribuir para a formação integral
defendida pela educação profissional e tecnológica. Realizou-se uma pesquisa descritiva, de
abordagem qualitativa, e utilizou-se a revisão de literatura para levantar conceitos sobre os
temas pesquisados. Constatou-se que as bibliotecas são potenciais instrumentos de educação
não formal, por meio de seus acervos, espaços, ferramentas digitais, produtos, serviços e
ações, que podem colaborar com a formação dos estudantes da educação profissional e
tecnológica.
Palavras-chave: Biblioteca. Educação não formal. Educação profissional e tecnológica.
1 Introdução
A educação dos indivíduos é construída por vários aspectos em diferentes espaços,
que possibilitam a formação de sua identidade cultural, física e mental. Esse
desenvolvimento ocorre durante a sua vida e são muitos os processos educacionais que
contribuem para a geração de conhecimentos.
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Dentre as formas de educação que edificam o indivíduo, encontram-se a educação
formal, a não formal e a informal. Elas não se contrapõem, mas se complementam e tornam
o processo de ensino-aprendizagem mais frutífero, com possibilidades de múltiplas visões
de mundo, em que a interpretação de fatos e fenômenos ocorrem de forma mais assertiva.
A educação formal é definida por ser ofertada dentro de instituições escolares com
conteúdos predefinidos, a informal é considerada pelos aprendizados decorrentes da
socialização em família ou em grupos sociais, e a não formal pode acontecer fora das escolas,
a partir da troca de experiências entre os indivíduos, sendo promovida em espaços coletivos
(ALMEIDA; OLIVEIRA, 2014; GHON, 2006).
A educação profissional e tecnológica (EPT), promovida nos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), tem como premissa a formação integral dos
estudantes, a qual contempla todas as dimensões do indivíduo, para que os mesmos possam
compreender os processos históricos e sociais que constituem a sociedade. Os IFs dispõem,
em sua estrutura de sistema educacional, de bibliotecas que possuem produtos e serviços a
fim de corroborar com a formação humana integral. Nessa perspectiva, o presente trabalho
tem o intuito de demostrar como as bibliotecas, enquanto espaços de educação não formal,
podem contribuir para a formação integral defendida pela EPT.
Foram constatadas algumas reflexões sobre as bibliotecas como espaços
privilegiados de educação não formal, que possibilitam ao indivíduo um processo
educacional completo, que contempla uma formação humanizadora, levando a esse
indivíduo a capacidade para compreender os processos históricos e sociais, essenciais na
construção de conhecimentos e valores, que entrelacem entre si e criem os sentidos
necessários para a compreensão de mundo.

2 Metodologia
Para a realização deste trabalho, foi realizada uma pesquisa descritiva que, conforme
Matias-Pereira (2016), refere-se à descrição das características de determinada população ou
fenômeno. A abordagem adotada foi a qualitativa. Minayo e Sanches (1993) definem que as
bases teóricas da pesquisa qualitativa privilegiam a consciência do sujeito, entendendo a
realidade social como uma construção humana. A fundamentação teórica baseou-se na
revisão de literatura, que, segundo Matias-Pereira (2016, p.81), “consiste em referenciar os
estudos anteriormente publicados, buscando posicionar-se sobre a evolução do assunto”,
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para elucidar os conceitos referentes à biblioteca, educação profissional e tecnológica e
educação não formal, visando identificar as possíveis contribuições dos temas para a
formação dos estudantes.

3 Bibliotecas e educação não formal
Os IFs são definidos como instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de
conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas (BRASIL, 2008).
A finalidade dos IFs é promover a educação profissional e tecnológica, com vistas a
articular trabalho, ciência, tecnologia e cultura para a formação humana integral, autonomia
e emancipação dos estudantes. Conforme Kuenzer (1988, p.126), a “finalidade da escola que
unifica cultura e trabalho é a formação de homens desenvolvidos multilateralmente, que
articulem à sua capacidade produtiva as capacidades de pensar, de estudar, de dirigir ou de
controlar quem dirige.”
A EPT estimula a formação omnilateral do aluno, segundo Frigotto (2012, p. 265),
essa educação:
[...] busca levar em conta todas as dimensões que constituem a especificidade do
ser humano e as condições objetivas e subjetivas reais para o seu pleno
desenvolvimento histórico. Essas dimensões envolvem sua vida corpórea material
e seu desenvolvimento intelectual, cultural, educacional, psicossocial, afetivo,
estético e lúdico. Em síntese, educação omnilateral abrange a educação e a
emancipação de todos os sentidos humanos, pois os mesmos não são simplesmente
dados pela natureza.

Assim sendo, deve-se aliar a educação formal à educação não formal para que a
articulação pretensa possa ser alcançada. Para tanto, as bibliotecas podem contribuir com
ambos processos educacionais.
Segundo Castrillõn (1985), o conceito de biblioteca parte da análise de suas funções
com relação ao sistema educativo, ao currículo, à leitura, ao desenvolvimento da capacidade
de pesquisa, da criatividade, da aprendizagem permanente, da comunicação, da recreação,
da capacitação do professor, da informação educativa e da relação com a comunidade. Sob
esse viés, as bibliotecas são suportes à educação formal e espaço de educação não formal.
Campello (2003) afirma que biblioteca pode embasar uma aprendizagem mais ativa,
tornando-se um local fértil para o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem
3

condizentes com as teorias educacionais centradas no aluno.
As bibliotecas propõem ser espaços dinamizadores, capazes de colaborar com o
ensino, sendo um local de descobertas, no qual os estudantes possam se sentir inseridos na
instituição, tendo possibilidades de leituras diversas e de pesquisas que os auxiliem nesse
processo. São também um suporte informacional e pedagógico, oferecendo aos professores
um trabalho conjunto, professor-biblioteca, para que os estudantes consigam usufruir melhor
das ferramentas que ela oferece.
Conforme elucida Gohn (2006, p.61):
[...] a educação não formal contribui para a produção do saber na medida em que
atua no campo no qual os indivíduos atuam como cidadãos. Ela aglutina ideias e
saberes produzidos pelo compartilhamento de experiências, produz conhecimento
pela reflexão, faz o cruzamento entre saberes herdados e saberes novos adquiridos.
Nesse sentido, destaco que é preciso olhar para as possibilidades da educação não
formal até para resolver e potencializar a educação formal.

Neste contexto, faz-se necessário que as bibliotecas dos IFs atuem como espaços não
formais de educação, para que haja a efetivação das possibilidades da educação não formal
para a o desenvolvimento da emancipação dos estudantes, para uma sociedade mais justa e
igualitária.
De acordo com Fragoso (2002), as bibliotecas podem possuir duas funções: a
educativa e a cultural. Na função educativa, ela representa um suporte às atividades do
estudante e do professor, desenvolvendo habilidades de estudo independente, agindo como
instrumento de autoeducação, motivando a busca do conhecimento, incrementando a leitura
e contribuindo na formação de hábitos e atitudes referentes aos livros, às bibliotecas e à
informação. Além disso, a biblioteca complementa as informações básicas e oferece seus
recursos e serviços à comunidade acadêmica, de maneira a atender as necessidades do
planejamento curricular.
Em sua função cultural, a biblioteca complementa a educação formal, ao oferecer
múltiplas possibilidades de leitura e ampliação de conhecimentos e ideias acerca do mundo
e da sociedade. Podendo contribuir para a formação de uma atitude positiva, perante a visão
de mundo e questões sociais (FRAGOSO, 2002). Corroborando com a sentença, Dudiziak
(2001, p. 93) afirma que “as bibliotecas são vistas como sistemas aprendentes, centros de
aprendizado, ambientes multiculturais”.
As bibliotecas dos IFs são consideradas como multiníveis (MOUTINHO, 2014), pois
são organizações que atendem às necessidades de um público de diferentes níveis de
processos formativos (nível médio, técnico e superior) e, consequentemente, diferentes
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níveis de necessidades informacionais. Segundo Almeida e Freire (2018, p. 529), a
finalidade das bibliotecas multiníveis é “atender às necessidades de estudo, consulta e
pesquisa de professores, servidores técnico-administrativos e alunos em nível
profissionalizante, médio, técnico, superior de graduação e pós-graduação (lato e stricto
sensu)”.
Enquanto espaço de educação não formal, as bibliotecas podem colaborar com a
disseminação de conhecimentos entre os indivíduos, por meio de seus acervos, espaços,
ferramentas digitais, produtos, serviços e ações, considerando as nuances sócio-históricas do
grupo e do lugar vivido. Por vezes, o processo educativo desenvolvido nos espaços de ensino
não formais colabora e complementa o ensino formal escolarizado.

4 Considerações Finais
Considera-se que as bibliotecas possuem um papel essencial no desenvolvimento da
formação humana integral, defendida pela educação profissional e tecnológica, podendo
contribuir para a construção do indivíduo em várias esferas de sua vida, principalmente no
que se refere à sua autonomia para lidar com informação, podendo torná-lo cidadão mais
crítico e reflexivo, sendo aplicável a qualquer contexto social. Esse viés dá-se pelo fato de
que as bibliotecas, inseridas nos sistemas educacionais da EPT, possuem caráter
transdisciplinar, perpassando por conteúdos formais e não formais, buscando a interação do
indivíduo com a sociedade, por meio de conhecimento de mundo, permitindo a emancipação
do mesmo.
Espera-se que as bibliotecas, inseridas na EPT, possam colaborar para a emancipação
dos estudantes, por meio de produtos, serviços e ações que estimulem o pensamento crítico,
para possibilitar a interpretação da sociedade a qual pertencem.
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Resumo:
Este momento de pandemia do COVID-19 nos obrigou a convivermos com restrições,
adequando práticas pedagógicas ao contexto do ensino remoto. Contudo, apesar de os espaços
escolares físicos terem pausado suas atividades em março de 2020, isto não significou que a
Educação cessou, pelo contrário, o movimento de ensino e aprendizagem, em todos os níveis,
continuou. Desta forma, estamos perante a um desafio, frente à estas mudanças e neste
contexto o Programa de Residência Pedagógica desenvolveu suas atividades de regência,
buscando agregar competências para elaborar e executar propostas de intervenção em uma
escola-campo da Educação Básica no 8o ano do ensino fundamental. Relata-se aqui,
especificamente, a aplicação de um modelo didático sobre o tema “sistema locomotor”. A
vivência da sala de aula virtual proporcionou conhecimentos profissionais e expectativas em
relação à contribuição no ensino e na aprendizagem dos alunos. O programa fortalece
vínculos entre acadêmicos e alunos, acadêmicos e orientadores, que colaboram para definição
de questões relacionadas ao ensino e justapondo ao momento de ensino remoto.
Palavras-chave: Modelo didático. Ensino remoto. Contextualização.
1 Introdução
No atual cenário apresentado em nosso país (Pandemia do COVID-19) a Educação foi
interrompida abruptamente de um contexto físico à um virtual, onde professores, alunos e a
comunidade escolar como um todo, foram inseridos numa avalanche de incertezas, adaptando
1

aulas presenciais em aulas on-lines, sem preparação para isto, o que se denominou de ensino
remoto emergencial. Blikstein (2020) apresenta o ensino remoto como uma alternativa para
abrandar os efeitos da pandemia na educação, o que se pode observar em diversos países do
mundo. “Na realidade, essa foi uma fase importante de transição em que os professores se
transformaram em youtubers gravando vídeo aulas e aprenderam a utilizar sistemas de
videoconferência” (MOREIRA; HENRIQUES; BARROS, 2020, p. 02). Os mesmos autores
reforçam que “[...] estas tecnologias foram e estão sendo utilizadas numa perspectiva
meramente instrumental, reduzindo as metodologias e as práticas a um ensino apenas
transmissivo” (Ibid, p. 02).
A incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas instituições
escolares ainda é um desafio na realidade nacional por problemas de infraestrutura e de
formação docente deficitária (Braga, 2018). E voltadas a essa nova tendência, as escolas
foram aderindo a recursos digitais que auxiliassem no desenvolvimento da aprendizagem, mas
deve-se refletir enquanto planejamento destas atividades, uma vez que, diante deste contexto,
a forma de planejar pode exigir uma flexibilização para encontrar caminhos que conduzam a
melhor aprendizagem dos estudantes. Hodges (2020) relata que o planejamento pedagógico
em situações atípicas exige resolução criativa dos problemas, demandando transposição de
ideias tradicionais e proposição de estratégias pedagógicas diferenciadas, destacando que tais
soluções podem ser duradouras.
O Ensino de Ciências, em tempos modernos, busca a reconstrução do modelo dito
tradicional para um modelo que agrega conhecimentos já existentes interligados aos recursos
pedagógicos, assim como relatam Castoldi e Polinarski (2009):

[...] os alunos motivam-se mais e demonstram um maior interesse quando neles é
despertada a vontade de querer aprender. Essa vontade é resultado direto da
motivação que o professor estimula nos alunos e está intimamente associada á
utilização de recursos didático-pedagógicos. (p. 08).

É neste viés, que o Programa de Residência Pedagógica (PRP), inserido na escolacampo, em um turma de 8o ano, atrelou os planejamentos da acadêmica residente, dos quais se
destaca a elaboração de modelo didático a partir do conteúdo Sistema Locomotor. A intenção
foi promover o manuseio de materiais para construção do modelo, seguindo a premissa de
motivar o aluno à construção do conhecimento. Ao término da atividade, alunos e residente
puderam observar a mobilidade do modelo didático, comprovando que sem os ossos o nosso
corpo não possui sustentação.
2

2 Metodologia
O presente relato apresenta a experiência como residente do Núcleo Ciências do PRP
da Universidade Federal do Pampa Campus Dom Pedrito (RS). As atividades foram
desenvolvidas em uma turma de 8o ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Alda Seabra, composta por 26 alunos, com idades entre 13 e 14 anos.
As aulas na escola-campo foram desenvolvidas com a utilização de equipamentos
móveis como celular (grupos de WhatsApp), uma vez que esta não possuía plataforma virtual
de ensino, e, por material impresso disponibilizado aos alunos. Reflete-se neste cenário a
utilização de equipamentos que por inúmeras vezes foram criticados na educação, como é o
caso do aparelho de celular, que “[...] historicamente condenados e apontados como inimigos
da educação, por distrair os estudantes em sala de aula, passou de vilão a mocinho”
(SEABRA, 2013) e hoje são aliados ao ensino possibilitando à comunicação e o acesso à
informação.
A regência foi planejada observando estes itens que definiram como o aluno teria o
acesso e a participação em aula. A partir dos conteúdos programáticos definidos pela escola
na disciplina de Ciências, foi delineado o planejamento das aulas, buscando atrelar agentes
colaboradores da aprendizagem. Neste sentido, optou-se por utilizar modelo didático para que
o aluno pudesse interagir desde a construção deste até o estudo dos conceitos envolvidos. “A
utilização de recursos didático-pedagógicos, vem ao encontro do preenchimento de possíveis
lacunas que o ensino tradicional geralmente deixa, e com isso, além de expor o conteúdo de
uma forma diferenciada, fazer dos alunos participantes do processo de aprendizagem”
(CASTOLDI; POLINARSKI, 2009, p. 02). Além da apresentação dos conteúdos por material
impresso e por grupo de WhatsApp, foram disponibilizados vídeos do Youtube para colaborar
com a abordagem dos conteúdos.
A aula que aqui descrevemos, refere-se ao tema Sistema Locomotor identificando suas
estruturas e funções, assim como, o sistema muscular e o sistema esquelético, que o compõe.
Foram abordadas ideias centrais como os movimentos (locomoção) e sua relação com
atividades cotidianas. Assim, possibilitou-se ao aluno a discussão do conteúdo a partir da
contextualização, somando a isso, informações já existentes. Nos documentos oficiais a
contextualização indica basicamente assumir que todo conhecimento, envolve uma relação
entre sujeito e objeto e ainda que é concebida para dar
conhecimento

escolar,

um

novo significado

com intuito de possibilitar ao aluno uma

ao

aprendizagem mais

significativa (BRASIL, 1999).
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A contextualização neste planejamento buscou associar o cotidiano do aluno ao ensino
e a aprendizagem. Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986 apud LUCA et al., 2018) apresentam
duas versões que justificam a utilização do cotidiano nos processos de ensino e
aprendizagem: uma delas se preocupava com aplicação do aprendizado na solução de
problemas práticos da vida do aluno e outra anunciava o uso do cotidiano, como forma de
motivação do aluno.
Como integração do planejamento e elaboração do modelo didático, foi proposto aos
alunos, após explanação do conteúdo, a construção de modelo voltado ao sistema locomotor a
partir de materiais que os mesmos possuíssem em casa (Figura 1).
Figura 1 – Proposta de elaboração do modelo

Fonte: https://youtu.be/v0km6Qc-DZA .

3 Resultados e Discussão
Os modelos didáticos construídos pelos alunos (Figura 2) foram ferramentas
importantes para o processo de aprendizagem. Observou-se que os modelos foram elaborados
a partir de materiais que estavam disponíveis em suas residências, no sentido de manter o
distanciamento social, em virtude da pandemia.
Figura 2 – Modelos elaborados pelos alunos

Fonte: Arquivo Autores (2021).
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Verifica-se entre as imagens retornadas pelos alunos ao final da atividade proposta
(via grupo de WhatsApp), que alguns não agregaram a informação mais importante deste
tema, o qual demonstram a não articulação do modelo, o que remete ao comprometimento
apenas da devolução da atividade e não especificamente do seu entendimento. Contudo, foi
uma atividade na qual o aluno buscou aprender brincando, agregando manipulação de
materiais. No decorrer deste processo, os alunos demonstraram atenção e interesse por aulas
práticas as quais em nenhum momento foi necessário reestruturar os planejamentos que as
previam, confirmando as palavras de Freire: “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996).
Durante a regência de 40h do módulo I do PRP, inúmeros desafios surgiram, dentre os
quais, foram necessárias habilidades socioemocionais, como a empatia e a resiliência. A
profissão de educador é uma prática social. Assim como tantas outras é uma forma de intervir
na realidade social, que no caso, se dá pela educação realizada não somente nas escolas, mas
principalmente, nas instituições de ensino. A atividade docente é simultaneamente prática e
ação (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009).

4 Considerações Finais
Este relato abordou a vivência da sala de aula virtual a partir do vinculo instituído pelo
PRP e a Universidade. Neste processo de regência buscou-se interligar conceitos à recursos
didáticos que colaborassem com a aprendizagem do estudante utilizando de sua criatividade.
Foi importante observar que o professor, diante de inúmeras dificuldades, é um agente de
extrema importância na formação do aluno, embora não tome decisões por ele, terá de lhe
fornecer condições e acompanhamento, para que se obtenha a conclusão correta dos
procedimentos a serem adotados.
O PRP é muito mais que o cumprimento de exigências acadêmicas, é uma
oportunidade de crescimento profissional e pessoal, além de ser um importante instrumento de
integração entre escola, universidade e comunidade. Enquanto experiência docente inicial
aponto para momentos de construção e troca de conhecimento entre aluno-professor,
acadêmico-preceptor, acadêmico-orientador diante deste cenário atípico do ensino remoto
emergencial. Propomos reflexões a cerca das práticas docentes construídas e vivenciadas ao
longo desta vivência.
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SITUAÇÕES BRINCANTES EM UMA LUDOTECA
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Resumo: A questão-problema a ser investigada é: o que o brincar provoca no corpo das
crianças quando em situação de brincadeira na Ludoteca UFG/RC? O objetivo geral é
investigar os processos criadores desencadeados nas situações de brincadeiras vividas pelas
crianças quando frequentam a Ludoteca UFG/RC. Os objetivos específicos: 1) Descrever
situações de brincadeiras experienciadas pelas crianças que frequentam a Ludoteca UFG/RC e
2) Cartografar as afecções que circulam nas situações de brincadeira observadas, destacando
os encontros e conexões que se compõem entre o corpo brincante da Ludoteca UFG/RC e os
corpos-criança brincantes. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa-intervenção, que
utilizou o método cartográfico nos termos de Deleuze e Guattari (1998). Assim, busco
cartografar três situações de brincadeiras de quatro meninos de 4 a 8 anos de idade. O estudo
nos permite compreender que é possível ver que o brincar é importante na vida da criança, em
seu desenvolvimento, tanto psicologicamente, quanto fisicamente; que o devir-criança, o
desejo de criar, de imaginar, faz com que elas (as crianças) se sintam tocadas pela ludoteca e
pela própria brincadeira, que esse brincar livre faz com que elas explorem a si mesmas
enquanto crianças.
Palavras-chave: devir-criança, brincar, ludoteca
1 INTRODUÇÃO
A Ludoteca se localiza na Universidade Federal de Goiás (UFG) da Regional Catalão
(RC), sendo um laboratório do curso de Educação Física (EF) que congrega espaço com
jogos, brinquedos, literatura infantil e brincadeiras que tem como objetivo atender e entender
a criança por meio do brincar. O laboratório garante seu funcionamento a partir de bolsistas
que são os ‘brinquedistas’, cuja principal função de trabalho é possibilitar às crianças o
mundo da brincadeira, da fantasia, da diversão e da aprendizagem. No Laboratório Ludoteca,
professores, estudantes e funcionários da UFG podem deixar seus filhos nos seus momentos
de trabalho e de estudo. Além desse atendimento, a Ludoteca também agenda visitas de
escolas e/ou outras instituições de educação e atendimento à infância.
Na Ludoteca, ao observar as crianças brincando, surgiu uma curiosidade e uma dúvida
de saber o que o brincar provoca no corpo das crianças? Porque quando eu era criança o
brincar me provocava várias sensações e afecções boas, do tipo de como aquela brincadeira
realmente me afetava, como eu criava as brincadeiras, imaginava um mundo para os
brinquedos, e como eu fugia do mundo que eu estava e viajava para um mundo que era só

meu e de meus amigos, e isso serviu de aprendizado para minha vida não só quando era
criança, mas sim na adolescência e até os dias de hoje. Assim, hoje, como um estudo, é uma
questão que me inquieta e quero compreender melhor: o que o brincar provoca na criança nas
situações de brincadeira na Ludoteca?
A partir da observação do brincar livre das crianças e da experiência como
brinquedista da Ludoteca, esta pesquisa tem como objeto de estudo as situações de
brincadeiras das crianças. Busco entender o que as brincadeiras realmente mostram, pois
aprendi que o que pode parecer estranho, como formas de brincar, de falar, ou algo que
deixamos de prestar atenção, pode impressionar, surpreender, o que ensina que podemos
esperar tudo de uma criança, pois o modo como as crianças exploram a Ludoteca, usam o seu
imaginário e criam é interessantíssimo.
Um conceito fundamental deste estudo é o de devir-criança de Deleuze e Guattari, que
segundo Rolnik (2000, p.5), é o nome que tais autores dão para certa afirmação da potência
criadora na subjetividade. Devir-criança é “reencontrar uma infância como lugar da invenção,
fábrica de uma sensibilidade criadora, manancial de possíveis” (ROLNIK, 2000, p.5). Nesse
sentido, busco entender nas situações de brincadeiras, o que o brincar afeta nos corpos das
crianças, proporcionando a elas que criem, imaginem e explorem a brincação de modo livre,
saindo dos padrões de um brincar dirigido, com regras, a partir de alguém que dá o tom e a
forma de experienciar a brincadeira. Então, é a partir disso, sem as direções do brinquedista
(porém, contando com suas mediações), que a investigação problematiza o que as crianças
mostram quando estão livres para poderem brincar do jeito que quiserem. É a partir do devircriança que buscamos observar quatro meninos de diferentes idades em situações de
brincadeiras.
Diante disso, a questão-problema deste estudo é: o que o brincar provoca no corpo
das crianças quando em situação de brincadeira na Ludoteca UFG/RC? O objetivo geral da
pesquisa é investigar os processos criadores desencadeados nas situações de brincadeiras
vividas pelas crianças quando frequentam a Ludoteca UFG/RC. Em termos de objetivos
específicos, buscamos: 1) Descrever situações de brincadeiras experienciadas pelas crianças
que frequentam a Ludoteca UFG/RC e 2) Cartografar as afecções que circulam nas situações
de brincadeira observadas, destacando os encontros e conexões que se compõem entre o corpo
brincante da Ludoteca UFG/RC e os corpos-criança brincantes.
2 UMA VIAGEM NO MUNDO DO BRINCAR: A CADA PASSO UMA BRINCAÇÃO
A partir de todo o processo de grupo de estudo e pesquisa vivenciado durante o

percurso na Ludoteca (2013 a 2016), usamos como principal fonte de estudos para a escolha
do nosso caminho metodológico o livro organizado por Kastrup (2009) “Pistas do método
cartográfico: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade”. Trata-se de um livro que
expõe o trabalho do cartógrafo, um método geográfico que tem o objetivo de acompanhar
movimentos, processos, coisas que não param.
Escóssia, Kastrup e Passos (2009, p.17) destacam que “o desafio é o de realizar uma
reversão no sentido tradicional de método, não mais um caminhar para alcançar metas préfixadas (meta-hódos), mas o primado do caminhar que traça, no percurso, suas metas. A
reversão, então, afirma um hódos-metá”. Então, o meu percurso como brinquedista da
Ludoteca, durante todo meu caminhar desde quando entrei para o laboratório em 2013 até o
momento atual, foi uma espécie de ‘preparação’ para essa pesquisa: os grupos de estudos, as
intervenções, o brincar com as crianças foram ações que me ensinaram a olhar, observar e
pensar de outro modo os brincares das crianças. Esse caminhar, que me ensinou a observar,
escutar, silenciar, mobilizar, ofertaram as metas da pesquisa, que tem a ver com as situações
de brincadeiras e os mistérios ali presentes.
O livro supracitado chama atenção para o método cartográfico ao longo de oitos pistas,
sendo que a “Pista 3: Cartografar é acompanhar processos” é o foco deste trabalho, pois trata
do movimento da cartografia de acompanhar os processos, que neste estudo são os modos de
brincar na tentativa de captar as forças que compõem esses modos, essas formas: as ‘cenas’
das brincadeiras das crianças.
A pista 3 trata das forças que compõem um certo campo, do estranhamento, das
afecções, daquilo que provoca o pesquisador, do que o atinge, afeta, do que é capaz de tocar
seu corpo enquanto pesquisador, no caso desta investigação, as crianças que brincam em um
lugar feito para brincar.
Como cartógrafos aproximamos do campo de estudo como estrangeiros, como pessoas
desconhecidas, de um território que não habitamos, por mais íntimos que dele sejamos,
simplesmente porque uma atitude importante é desconfiar do que já sabemos. E este território
vai sendo explorado por gostos, olhares, pela sensibilidade aos odores e ritmos.
A pesquisa-intervenção foi acontecendo quando eu realmente senti que estava
entregue a Ludoteca, quando me dei conta de que realmente eu estava gostando do que fazia
no laboratório. Foi um caminho longo e árduo para tentar entender realmente o que o grupo de
estudos transmitia para esta brinquedista-pesquisadora, o que todos aqueles textos sobre a
infância e o brincar mostravam; que as brincadeiras das crianças, as falas e os gestos, nada era
em vão.
Hoje posso perceber que foi uma preparação; essas leituras me fizeram enxergar nessa

minha pesquisa, foi que após bastante tempo deixei ser afetada pela Ludoteca, pelo brincar,
pela infância, e foi assim que surgiram as curiosidades sobre as situações de brincadeiras das
crianças. Assim, as quatro (04) crianças que pude observar para este trabalho, me afetam,
porque o jeito com que elas se comportam, brincam, movimentam o seu corpo junto com o
laboratório me inquieta, me faz buscar algo além do que posso ver. Pode-se ver uma criança
brincando como qualquer outra, mas creio que é preciso ver além daquela criança brincando,
na tentativa de captar o seu sentimento com aquele laboratório, a sua maneira de agir, de
brincar, de criar, de escapar do mundo em que ela vive e é exatamente isso que eu quero,
captar esse estranhamento que é essa força que vai além do que simplesmente vejo.
O plano de experiência foi feito com um celular na mão: olhos atentos nos
movimentos dos meninos, e dedos rápidos para digitar cada situação de brincadeira que
acontecia. Assim foram feitas as observações das brincadeiras das quatro crianças que
frequentaram a Ludoteca, no período da tarde. As crianças observadas são todas meninos:
dois são filhos de professores com idade de 4 e 5 anos, e um com idade de 6 anos, filho de
uma estudante da UFG; há ainda um menino que passou pela Ludoteca para conhecer o
laboratório. A criança apresentara ter uns 8 anos, mas ela não possuía frequência regular na
Ludoteca e seu responsável não tinha vínculo com a faculdade; trata-se de um visitante da
comunidade externa à UFG. Porém, incluímos sua participação entre as crianças investigadas,
pois não poderia deixar de descrever e pensar a cena de que ele fez parte.
Por meio do brincar livre, pude ter o privilégio de observar situações de brincadeiras e
comportamentos inusitados na Ludoteca. Por conta do fluxo de crianças no turno vespertino
na Ludoteca ser menor, pois a maioria das crianças tem aula nesse horário, as cenas
observadas são de quatro meninos que visitaram o laboratório, duas cenas de meninos
brincando sozinhos na Ludoteca, e uma cena de dois irmãos brincando juntos.

3 HORA DO BRINCAR? A VIAGEM DOS GRANDES PEQUENINOS
A Ludoteca é um projeto de extensão do curso de Educação Física da UFG/RC que
existe desde 2010. Os bolsistas do laboratório fazem o atendimento ao público de segunda a
quinta-feira das 14:00 às 17:00 e de segunda à sexta-feira das 19:00 às 22:00, recebendo as
crianças para visitarem, conhecerem e brincarem na Ludoteca.
No Laboratório Ludoteca, professores, estudantes e funcionários da UFG podem
deixar seus filhos nos seus momentos de trabalho e de estudo, e alguns desses adultos nos
relatam que suas crianças pedem para voltar a ele, mesmo que seus responsáveis não tenham a
necessidade de levá-los à universidade. Além desse atendimento, a Ludoteca também agenda

visitas de escolas e/ou outras instituições de educação e atendimento à infância.
Junto ao trabalho de atendimento/recepção das crianças, os bolsistas-brinquedistas
também realizam planejamentos e estudos de textos para a sua formação.Tais atividades são
sempre feitas uma vez na semana (sextas-feiras) e ajudam a reorganizar o ambiente, os
materiais lúdicos, controlar empréstimos de brinquedos e alimentar o processo formativo dos
bolsistas-brinquedistas.
Como brinquedista da Ludoteca, meu horário de atendimento é no turno vespertino, no
qual a circulação das crianças é pouca, pois a maior parte das crianças estudam à tarde. Em
função dessa realidade, as cenas descritas e analisadas a seguir são de quatro meninos que me
chamaram a atenção, motivo pelo qual escolhi para os fins deste estudo.
Na Ludoteca, essas quatro crianças não são muito frequentes: H. (5 anos) e R. (4 anos)
são filhos de uma professora, portanto, são irmãos e igualmente brincantes da ludoteca; A. (6
anos) é filho de uma estudante universitária. Assim, esses três meninos são vinculados a UFG.
Como havia dito, eles não são tão frequentes, às vezes visitam a ludoteca, quando
estão passando um tempo com a mãe, ou quando não tem escola. Então, em certa ocasião,
aproveitei o tempo que eles passaram na Ludoteca e os observei. A outra criança que não sei o
nome (aproximadamente 8 anos) participante desta investigação não é vinculada a
universidade; é uma criança da comunidade externa da UFG, que veio visitar nosso
laboratório certo dia. Depois disso, esse menino visitou uma vez o laboratório, e não o vi
mais.
Desse modo, seguem as cenas observadas, registradas e analisadas em busca das
afecções e conexões dos corpos brincantes com o grande corpo-ludoteca, e, sobretudo, em
busca de acompanhar e tentar decifrar os signos presentes nas situações ofertadas pelos
corpos-meninos que permitiram esta investigação.
CENA I – SONHOS COLORIDOS
Certa tarde na Ludoteca havia apenas uma criança dentro da piscina de
bolinha, e ela estava lá lendo um livro. Depois enjoou, saiu para pegar um
brinquedo e voltou para dentro da piscina de bolinha de novo. De repente
tudo ficou muito silencioso, e eu estava arrumando umas papeladas quando
percebi que não ouvia barulho nenhum. Então eu chamei essa criança várias
e várias vezes pelo nome, fui de fora do laboratório para procurá-la e nada.
Quando voltei para a Ludoteca, observei bem entre as bolinhas, e o menino
estava lá, camuflado entre elas, em plena soneca, tranquila, muito à vontade.
(Caderno de Registros 2015)

Tal cena (do menino sem nome) despertou a seguinte curiosidade: como ele conseguiu
dormir ali? Com esses inúmeros brinquedos aqui para brincar, como ele conseguiu dormir, já

que normalmente quando a criança brinca, ela fica agitada, excitada? Esse acontecimento foi
algo bastante intrigante, que me fez pensar.
Hoje posso afirmar que a Ludoteca pode ser um lugar de dormir também. Pude
perceber que não fiz a mediação da brincadeira dessa criança, ou seja, deixei o brincar dela
livre. Frente a isso, ela escolheu brincar na piscina de bolinhas, ler o livro, e, de algum modo,
relaxar, motivo pelo qual o sono chegou e ficou. Tal criança, ao sentir-se livre em seu brincar,
parece ter se deixado levar pelas sensações de seu corpo, pelo que elas lhe diziam,
provavelmente, por ter se sentido bem para isso. Assim, o que inicialmente pode parecer
estranho, em função de que o que se espera é certa ‘agitação’ nos corpos brincantes, se torna
uma situação bastante provocativa para pensar os distintos efeitos do encontro das crianças
com a ludoteca.
Na contramão das expectativas mais comuns, até por tratar-se de um lugar que
proporciona a excitação/movimento dos corpos, na Ludoteca, a criança que dormiu na piscina
de bolinhas, ela simplesmente fez o que quis: chegou, foi para a piscina de bolinhas, pulou,
gritou, se acalmou, leu um livro e, por fim,dormiu.
Na atualidade, também podemos dizer que os pais levam seus filhos a lugares que já
tem os brinquedos para suas crianças brincarem, como pizzarias, sorveterias, lojas, mercados;
os pais já vão a esses lugares pensando em deixar seus filhos brincando em uma
brinquedoteca, para que eles, adultos, possam conversar aproveitar a pizzaria ou a sorveteria
melhor. Será que nesses espaços próprios do mercado, parecidos na forma, mas distintos de
nossa ludoteca em termos de proposta, a criança poderia dormir também? Não se sabe, mas
acredito que se ela quiser dormir, provavelmente ela vai desde que seja por livre e espontânea
vontade.
Então, na contramão das minhas expectativas como bolsista-brinquedista, pude
perceber que a Ludoteca também pode ser um espaço para o sono, não apenas um lugar para
brincar, mas se a criança quiser dormir ali, ela pode e vai dormir. A vontade da criança dentro
da Ludoteca tem amplo espaço de manifestação, e como não fiz mediação nenhuma naquele
momento brincante, a criança pôde me surpreender com o seu sono. Esse sono, podemos
pensar com Deleuze (1998), que é uma linha de fuga, que seria sair desse território de que a
piscina de bolinhas foi feita para brincar, jogar bolinhas para cima e fazer guerrinha de
bolinhas e mais outras tantas brincadeiras a serem brincadas ali; mas também livre para
dormir, e isso que é o interessante, porque não se espera isso de uma criança dentro de uma
piscina de bolinhas.
Deleuze explica como as linhas de fuga estão presentes em nossa vida, e é claro, das
crianças também.

Indivíduos ou grupos, somos feitos de linhas, e tais linhas são de natureza
bem diversa. A primeira espécie de linha que nos compõe é segmentária, de
segmentaridade dura (ou, antes, já há muitas linhas dessa espécie); a famíliaa profissão; o trabalho-as férias; a família-e depois a escola-e depois o
exército-e depois a fábrica-e depois a aposentadoria. E a cada vez, de um
segmento a outro, nos dizem: agora você já não é um bebê; e na escola, aqui
você não é mais como em família; e no exército, lá já não é como na escola...
Em suma, todas as espécies de segmentos bem determinados, em todas as
espécies de direções, que nos recortam em todos os sentidos, pacotes de
linhas segmentarizadas. Ao mesmo tempo, temos linhas de segmentaridade
bem mais flexíveis, de certa maneira moleculares. Não que sejam mais
íntimas ou pessoais, pois elas atravessam tanto as sociedades, os grupos
quanto os indivíduos. Elas traçam pequenas modificações, fazem desvios,
delineiam quedas ou impulsos: não são, entretanto, menos precisas; elas
dirigem até mesmo processos irreversíveis. Mais, porém, do que linhas
molares a segmentos, são fluxos moleculares a limiares ou quanta.
(DELEUZE e PARNET, 1998, p. 101).

Como indivíduos ou grupos somos feitos de linhas, pois são elas que nos fazem
compreender, criar, é a partir delas que construímos nossa personalidade como seres intensos.
Na ludoteca, as crianças transitam por essas linhas: molar e molecular. A linha molar/dura
seria a das representações, objetos, pessoas. As linhas moleculares/flexíveis seriam as das
intensidades, de fluxos, dos movimentos invisíveis, o da troca de papeis, da não representação
e durante as cenas as crianças nos mostram isso.
Nas situações de brincadeiras, localizo a afecção da cena I é o jeito que a criança lida
com aquele objeto ‘piscina de bolinhas’ e sua forma de brincar. O menino sem nome está apto
a transformar a brincadeira do jeito que ele quer, desterritorializando o sentido majoritário da
piscina de bolinha. Quando ele foge dessa territorialização de que a Ludoteca se limita a ser
um lugar para brincar, forja-se uma outra conexão com o lugar, que, então, também pode ser
vivido como oportuno ao sono, ao relaxamento. Entendo que esse movimento feito pelo
menino sem nome mostra um desvio, uma linha flexível/fluxo molecular, como diz Deleuze
(1998).
Porque não a Ludoteca como um lugar para dormir? Esse foi um dos contatos que ele
teve com o laboratório, a conexão promovida pelo e com o sono, e, quem sabe, do entrar no
mundo dos sonhos. Mesmo que ele tenha visitado uma única vez o laboratório, a Ludoteca
também afetou ele de alguma forma. O que marcou esse menino-brincante foi a possibilidade
de sentir a ludoteca como lugar calmo, tranquilo e colorido (embora as cores e objetos não o
tenham agitado), oferecido pela piscina de bolinhas, que o convidou a ali repousar por uns
minutinhos, depois de uma boa leitura.
CENA II – LEÃOZINHO

Outra cena interessante foi a seguinte:
Dois irmãos brincam de casinha. Como havia muito tempo que os dois não
brincavam na Ludoteca eles aproveitaram bastante o tempo que tinham.
Neste dia, os dois chegaram, brincaram na piscina de bolinha, passaram
dentro do túnel e vice-versa; assim foi a brincadeira por uns minutinhos.
Logo após, o menor foi para a casinha e lá estava ele bastante intrigado
ajeitando as coisinhas que estavam desarrumadas na casinha. O irmão mais
velho foi chegando para brincar também, e o menor já foi logo dizendo: “eu
vou cuidar do bebê enquanto você vai trabalhar e fazer as compras tá bom?”.
O irmão maior respondeu que sim, e lá foi ele trabalhar. Alguns minutinhos
depois o irmão mais velho avisa “vou fazer compras!”, e o mais novo
responde: “tá bom, o bebê já dormiu”. Logo após o mais velho chega e fala
“agora me ajuda a fazer o almoço para o bebê” e lá se vão os dois fazerem
comida na cozinha. No caminho de ir para a cozinha, eles passam no varal
da Ludoteca com várias roupas, chapéus e gravatas para se fantasiarem, e os
dois escolhem as fantasias que ficam melhor um no outro, R. (4 anos) de
escolhe a cartola para H. (5 anos) e Heitor escolhe a mascara do Batman
para Raul, e logo após eles vão para a cozinha, preparar o almoço. (Caderno
de Registros 09/11/15 14:20 da tarde)

O que mais considero interessante nessa brincadeira de R. e H. é o senso de
cuidado com o bebê e o brincar com a casinha de boneca. Nenhum dos dois tinha o papel
específico de pai ou mãe ali, mas pareciam ser apenas os irmãos cuidando de um bebê e das
tarefas do dia a dia de uma casa, que vemos comumente no cotidiano de cada um de nós.
Nossos meninos- brincantes foram afetados pela casinha de boneca, essa conexão deles com a
ludoteca é o modo como eles cuidam da brincadeira, da casinha, essa é a conexão que eles
têm com a ludoteca, o desejo de criar, de trocar de papéis nessa brincadeira: fantasiar de
Batman, de Mágico, que é o interessante. E essa não representação deles a partir dos papeis
esperados na brincadeira parece seguir essa linha molecular, essa linha flexível, do desejo de
cuidar, esse devir que eles apresentam na brincadeira, que é o de cuidar. O devir de cuidar
apareceu nas brincadeiras dele como algo bem diferente das brincadeiras que já observei na
Ludoteca. Eles foram os primeiros meninos a ter esse senso de cuidado tão explícito: com a
brincadeira, com o irmão, com a casinha e com o bebê, o de ir fazer a comida na cozinha. O
devir da brincadeira deles mesmo cuidando da casinha de bonecas e do bebê, o devir
também está ali na fantasia, pois eles podem se fantasiar de qualquer personagem; essa troca
de papéis fácil, o de sair de si com suas fantasias de Batman e a cartola do Mágico é algo que
os irmãos cuidadores retratam muito bem em suas brincadeiras.
Para encenarem essa situação, eles podem ter tirado base da vida dos pais, ou algo do
tipo para poder brincar assim; mas podemos ver que nossas crianças aprendem a cuidar de si,
ou umas das outras desde muito novinhas e elas retratam isso por meio do brincar. E eles se
mostraram muito dedicados nessa brincadeira.

Segundo Finco (2003, p.98) “é importante que se compreenda que o fato de um
menino brincar com uma boneca ou de uma menina brincar com carrinho não significa que
eles terão uma orientação homossexual”. A brincadeira na casinha não vai determinar a
orientação sexual de nossos meninos, eles brincaram por considerarem uma brincadeira
prazerosa de ser experimentada, ou por verem o pai ou a mãe exercerem as funções de
cuidados. Isso mostra principalmente o lado carinhoso e cuidadoso que os irmãos têm,
atitudes, aliás, muito importantes para dizer algo acerca dos seres humanos, infelizmente,
raras no contemporâneo.
De acordo com Louro (1998) e Felipe (1999), a preocupação do adulto em
relação à orientação sexual da criança aponta para a "obsessão com
sexualidade normalizante": há uma vigilância exercida desde os primeiros
anos de vida não só pela família, mas também pela escola, para que se possa
garantir a manutenção de uma masculinidade considerada hegemônica.
Qualquer possibilidade de rompimento das fronteiras de gênero aponta para
uma classificação no campo da patologia, da anormalidade (FELIPE, 2000,
p.123).

R. e H. lidaram de forma flexível com os papeis atribuídos socialmente a meninos e
meninas, eles não estereotipam brinquedos para meninas e brinquedos para meninos; eles
simplesmente brincam e experimentam o papel de cuidar do outro, da casa, de alguém mais
frágil, e isso parece passar por uma linha molecular/flexível.
Quando aparecem crianças na Ludoteca, geralmente são as meninas que brincam com
a casinha e com a cozinha, mas neste dia os meninos tomaram conta da casinha e da cozinha,
que seria uma linha dura, molar, que é das responsabilidades, com a casa, com a família, o do
cuidar. A sociedade rotula muito brinquedo para menina e brinquedo para menino, isso faz
com que a criança desgoste mais da brincadeira, e sim devemos fazer a medicação certa para
cada brincadeira. Os meninos brincando na casinha não vai dizer sobre a sexualidade deles
futuramente. Eles apenas estão brincando, com algo que acham legal, interessante e brincando
com a ideia de representação. Que é um máximo vê-los brincarem sem a interrupção de
alguém, dizendo o que eles podem o ou não podem brincar com aquele brinquedo. Eles estão
brincando com o que eles querem sem ninguém para estereotipá-los. Apenas livres brincando
com brinquedos que a sociedade convenciona como brinquedos para meninas.
CENA III – A LUDOTECA FORA DA LUDOTECA
Neste dia veio visitar o laboratório uma criança que sempre é frequente.
Sempre ele passa pelos corredores da UFG e entra na Ludoteca, passa ali
uma hora ou outra para um “Oi!”, ou para deixar claro “Oieee tia, hoje eu
vim brincar!”. Então, nesse dia, ele me deixou surpresa, porque sempre
quando chega, ele vai direto para a piscina de bolinhas e para o tunel, mas

nesse dia, ele deixou a piscina de bolinhas e o túnel de lado, e foi brincar com
os bambolês. Primeiramente ele me pediu para pegar um bambolê, pois ele
não conseguia tirar o objeto do lugar. Daí ele pegou o bambolê e foi brincar
na porta da Ludoteca. Ao observar toda a concentração dele naquele
bambolê, eu reparei que ele o colou na cintura, e ali ele tentava girá-lo com
todo o seu molejo. Primeira tentativa, falha! Segunda tentativa, falha!
Terceira tentativa se ouviu um “Uhuuul, consegui tia, fica olhando”. Do lado
de fora da Ludoteca foi feita a quarta tentativa. A brincadeira foi
acontecendo, ficando interessante/provocativa; todo o seu molejo com o
bambolê foi virando contagens, a cada volta que o bambolê dava em sua
cintura era um número a ser contado, e ali a contagem foi passando. Ele
conseguiu chegar até o número dez. E a brincadeira se passou fora da
Ludoteca.
Em seguida ele me pediu pra pegar mais bambolês para ele, lhe entreguei
três. Dali do laboratório ele foi para o lado de fora da Ludoteca, no pátio da
UFG, ficou brincando no pátio por um tempinho. Observando-o logo percebi
que era uma brincadeira antiga. Nesse pátio da faculdade em frente ao
bloco da Educação Física, há uma réplica pequena, da igreja do
morrinho de São João que é uma igreja daqui da cidade de Catalão, e na
frente tem três pilastras pequenas, e então essas pilastras viraram um alvo
para ele. Ele estava tentando acertar o bambolê nessas pilastras, ele tentava
em pé, e acertava, mais longe das pilastras e acertava. Como a brincadeira
estava ficando fácil demais, ele decidiu subir em um banco e, a partir dali,
começou a dificultar a brincadeira, e as tentativas continuaram até ele
acertar uma pilastra. Ali a brincadeira foi sendo inventada, imaginada,
fingia até que saía poderesde sua mão. (Caderno de Registro 7/12/15 - 16:20
da tarde)

Neste dia A. levou a Ludoteca para o lado de fora, ali ele pode bambolear, jogar os
bambolês nas pilastras, correr, gritar. A brincadeira estava divertida, o pessoal que passava
parava e admirava ele brincar, como se o tempo estivesse parado só para ele. E é muito
gratificante ver essa expansão que ele fez, que o divertimento não está só dentro do
laboratório, mas também fora dele. Que tudo pode ser inventado ali na hora, que objetos que
servem para sentar, ou pilastras que servem para os carros não aproximarem de tais lugares,
viram brinquedos, pois tudo pode ser adaptado. Sem falar que o espaço que ele estava
brincando era maior, havia ar livre com árvores e pessoas ao redor.
Para a criança tudo vira brincadeira, como pude perceber, que para o A., o brincar fora
da Ludoteca, virou um lugar de brincação. Que não só pode, ou deve brincar dentro do
laboratório, mas sim também fora dele, pelo simples fato de que ele escolheu brincar ali. Às
vezes brincar nesses espaços pode ser mais divertido do que numa sala cheia de brinquedos. A
diversão ao ar livre é outra, é um sentimento de livramento, de poder brincar de várias
maneiras.
Hoje se vê poucas crianças brincando nas ruas, nos quintais de suas casas, às vezes por
ser perigoso ou pelas casas nem terem quintais. As crianças de hoje tem brincado
diferentemente das gerações passadas: com outros objetos, com o celular, notebook,

videogames. No menino A. pude ver aquela infância de uma criança que brinca, que aproveita
tudo que está ao seu redor, de uma criança que cria um mundo só para ela, e ali vive muitas
vidas.
O que afeta esta pesquisadora na Cena III é a Ludoteca fora da Ludoteca, o novo
mundo para brincar, explorar, que não precisa ser uma sala cheia de brinquedos, mas pode
muito bem ser o lado de fora, com suas árvores, bancos, sua imensidão espacial. Esse lugar
também serve para brincar, pois também nele o inventar uma brincadeira com o próprio corpo
e usar a imaginação pode deixar surreal a brincadeira. O criar é algo que seria o invisível na
brincadeira de A., é esse afetar e o devir que ele deixa de marcado na Ludoteca. Ele sai de
certa rotina (de certo conceito instituído, penso que seria isso), que acaba por se tornar uma
linha molar/dura, de que brincar na universidade é algo para ser feito sempre dentro do
laboratório, e se aventura em uma linha molecular/flexível quando ele apresenta a
compreensão de que pode levar a ludoteca para fora dela mesma, sempre que ele quiser. A. sai
de certa territorialização de que o brincar tem que ser em uma sala cheia de brinquedos, mas,
ao mesmo tempo, a leva com ele.
O sorriso é indescritível nos rostos desses grandes pequeninos, a risada é livre no
laboratório: um elo com a Ludoteca. Nossos meninos-brincantes sempre deixam suas marcas
ali, e as grandes marcas desses meninos são os seus sorrisos, suas risadas e gaitadas; essa é a
melodia maravilhosa da Ludoteca. Esses devires das crianças por criar, fantasiar, sem que
exista certo ou errado, essa simplicidade, é o que encanta esta pesquisadora-brinquedista: é o
que me faz sentir afetada por esse devir-criança.

3 DE SIMPLES BRINCADEIRA PARA O COMEÇO DE UM GRANDE SONHO
Com esse trabalho foi possível ver que o brincar é importante na vida da criança, em
seu desenvolvimento, tanto psicologicamente, quanto fisicamente; que o devir-criança, o
desejo de criar, de imaginar, faz com que elas (as crianças) se sintam tocadas pela ludoteca e
pela própria brincadeira, que esse brincar livre faz com que elas explorem a si mesmas
enquanto crianças. As brincadeiras livres só mostraram a partir das cenas que elas podem
conduzir a brincadeira do modo como querem. São os nossos meninos-brincantes que
tomaram conta de suas respectivas brincadeiras no tempo em que visitaram a ludoteca; foram
eles que conduziram todas as suas cenas, até chegar ao ponto de me impressionar com cada
situação que acontecia em uma brincadeira ou outra.
Como pesquisador, pude perceber a importância deste trabalho, a importância do
brincar e do criar quando me deparo com as cenas, na tentativa de captar as conexões das

crianças com a Ludoteca. E que esse estudo não pare só por aqui, que meu sonho é o de
continuar por esse caminho da ludicidade, da criança, da situação de brincadeira. Ser uma
brinquedista e também cartógrafa por alguns momentos me mostrou que posso ser alguém
importante na vida de uma criança; e esse é o afeto que a Ludoteca me proporciona, o de ser
tocada pelo corpo e pelo brincar, pelo corpo brincante, pois acredito que “Brincar é viver
criativamente no mundo. Ter prazer em brincar é ter prazer em viver” (MACHADO, 2001,
p.27).
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Resumo:
A licenciatura, assim como o bacharelado, é vista como um curso que propicia o
desenvolvimento crítico e profissional do futuro enfermeiro, pois é composta por docentes
com capacitação para desenvolver o lado crítico-reflexivo sobre a realidade brasileira nos
serviços de saúde. O objetivo foi sintetizar o conhecimento produzido sobre a formação de
enfermeiros por meio de cursos de licenciatura. Trata-se de uma pesquisa de revisão
bibliográfica a partir de artigos científicos, utilizando-se o portal da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior como fonte de busca, foram utilizadas as
palavras chave: formação e licenciatura em enfermagem, com o indicador booleano AND e
delimitação de período de 1999 a 2020. Foram encontrados 60 artigos, entretanto, apenas 36
foram considerados elegíveis para leitura do resumo por serem artigos indexados em revista
revisadas por pares. Ao final, apenas cinco faziam menção ao tema proposto. Em síntese,
percebeu-se que durante as mudanças das Diretrizes Curriculares Nacionais, os cursos de
enfermagem enfatizam a revisão de seus currículos e a formação profissional. No Brasil, já
quase não há mais cursos de licenciatura na enfermagem, os artigos mostram a história e a
trajetória de cursos que possuem o bacharelado e a licenciatura, entretanto, na nova Diretriz,
os cursos de licenciatura tendem a desaparecer. Vale destacar, que nos artigos, a licenciatura
em enfermagem é vista como um curso essencial na formação do enfermeiro para o ensino
nas escolas técnicas em saúde, em programas de saúde que atendam estudantes do ensino
fundamental e médio, e, principalmente, por serem os licenciados os participantes de
atividades de educação e promoção da saúde, bem como na composição do quadro de
recursos humanos para a enfermagem. Não apenas temos poucos estudos que mostram a
importância da licenciatura, como nas universidades onde eles ainda existem, a formação do

licenciado é muito diferente do bacharel, o qual muitas vezes é encaminhado para a pesquisa
e, posteriormente, para a pós-graduação. Os cursos de licenciatura em enfermagem estão
entrando em extinção, sendo substituída há anos pela formação bacharel e licenciado em
enfermagem. Essa discussão ainda está distante de ter um desfecho, mas na prática e na
literatura percebe-se que o profissional formado nestas instituições possui uma ampliação
do horizonte, pois tem contato com disciplinas externas ao curso da enfermagem e eles
adquirem conhecimentos pedagógicos que melhoram o desempenho de sua função docente
com visões diferenciadas sobre o processo de ensino, como a de facilitador do conhecimento.
Palavras-chave: Licenciatura em Enfermagem. Formação. Capacitação de Recursos
Humanos em Saúde.
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Resumo:
Vivenciamos uma pandemia, causada pela COVID-19, que nos colocou em isolamento
social e modificou a forma de vivenciar as práticas educativas na Educação Básica e
Superior, que passaram a se dar por meio do ensino remoto (ERE). Dessa forma,
precisamos adaptar também a prática dos estágios a essa realidade. O presente trabalho
busca relatar e refletir sobre a experiência de uma licencianda, que vivenciou a
componente curricular de Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino Fundamental de forma
remota, executando toda a atividade de pesquisa e ambientação escolar do mesmo modo,
por meio de questionários, entrevistas e análise documental e com a incerteza de que
modelo de ensino seria utilizado durante o desenvolvimento do estágio curricular
supervisionado, com a probabilidade de ministrar aulas presenciais, híbridas ou remotas, o
que complexificou a tarefa do planejamento. Apesar das dificuldades e incertezas, foi
possível realizar a componente com sucesso, visto que conseguimos construir uma
representação clara da realidade escolar, de sua comunidade e das práticas lá executadas
antes e durante a pandemia. Diante de um cenário pandêmico, seguir as atividades de
forma remota, possibilitou uma evolução pessoal e profissional aos licenciandos, sendo a
opção mais viável para dar continuidade na formação docente.

Palavras-chave: Formação docente. Estágio curricular. Ensino remoto. Pandemia.
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1 Introdução
No ano de 2020, devido a COVID-19, a população começou a vivenciar uma
pandemia, que causou o isolamento social para evitar o contágio peloCoronavírus
(ANGELI; SILVA, 2020). Desse modo, a suspensão das atividades presenciais em
instituições educacionais foi uma medida de prevenção adotada pelo governo brasileiro,
que impactoua Educação Básica e a Educação Superior (CARDOZO; TREICHEL;
MARQUEZAN, 2020), assim como as atividades da componente curricular de Pesquisa e
Prática Pedagógica no Ensino Fundamental, do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas da Universidade Federal do Pampa, que necessitou se reinventar devido o novo
cenário de Ensino Remoto Emergencial (ERE), vivenciado no primeiro semestre letivo de
2020.
O estágio deve ser considerado um campo de conhecimento, com interações entre o
curso de formação e o campo social, no qual questões importantes são abordadas para a
construção da identidade profissional, para assim, superar a tradicionalidade do estágio
como componente curricular e que seja construído como uma atividade de pesquisa
(PIMENTA; LIMA, 2018), mas em vista do desafio de realizar as observações
remotamente em um período de pandemia, com o intuito de dar continuidade com as
atividades curriculares, fez-se necessário adaptações temporárias na disciplina de estágio,
já que o período vivenciado é considerado importante para encontrar novas formas de
compreender a profissão de professor e reinventar práticas pedagógicas ao fazer uso das
plataformas educacionais digitais para promover estratégias de ensino-aprendizagem, para
assim os futuros licenciados se tornarem profissionais capacitados para exercer a docência
(BIASOTTO et al, 2020) independente da situação.
O presente trabalho busca relatar e refletir sobre a experiência de uma aluna de
graduação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, que vivenciou a componente
curricular de Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino Fundamental de forma remota,
executando toda a atividade de pesquisa e ambientação escolar do mesmo modo e com a
incerteza de que modelo de ensino seria utilizado durante o desenvolvimento do estágio
curricular supervisionado, com a probabilidade de ministrar aulas presenciais, híbridas ou
remotas.

2 Metodologia
2

O relato de experiência é um método de pesquisa utilizado para descrever e
apresentar ideias, questionamentos e observações acerca de vivências profissionais e
acadêmicas que sejam também de interesse científico (CAVALCANTE, 2012). Assim, o
trabalho aqui apresentado se caracteriza dentro deste método, pois relata a experiência
vivida na realização de atividade de pesquisa, ambientação escolar e planejamento de
estágio de forma remota, durante a pandemia, frente a um cenário incerto, dentro da
componente curricular de Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino Fundamental, ofertada
no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pampa, de
forma remota no primeiro semestre letivo de 2020.

3 Resultados e Discussão
A referida componente curricular foi ministrada na modalidade remota, por meio de
encontros síncronos na plataforma digital do Google Meet e com atividades a serem
realizadas de modo assíncrono na plataforma digital do Google Classroom, essas
mudanças proporcionada pelo ERE demandaram adaptações para os estudantes na forma
de estudar. No que se refere a importância que a disciplina de estágio possui para os
futuros licenciados que estão em processo de formação, desde o início havia muitas
dúvidas e receios sobre como iríamos realizar as observações nas escolas escolhidas para a
Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino Fundamental, que nos acompanharam até o final
da componente.
Para conhecer a escola a ser observada fez-se uso de formulário eletrônico criado
pelos alunos, juntamente com a professora da disciplina, pelo qual a diretorada instituição
de ensino que recebeu os estagiários respondeu questões sobre a estrutura da escola, os
recursos utilizados para ministrar as aulas, informações sobre a formação do corpo
docente, o bairro e a comunidade que abrange a escola, a abordagem de temas
considerados tabus pela sociedade, projetos interdisciplinares, e sobre as metodologias de
ensino-aprendizagem, com ênfase no ensino remoto. Também realizamos a análise
documental do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola,que foi disponibilizado pela
equipe diretiva por e-mail, para que pudéssemos realizar a leitura e a análise, já que se trata
de uma ferramenta primordial para o conhecimento do passado, da organização e
direcionamento do presente e futuro da escola, no qualtambém buscamos identificar
elementos de inovação pedagógica.
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Realizamos ainda o mapeamento da prática docente, que consistiu em uma análise
de dados coletados por meio de respostas a um formulário eletrônico, respondido pelas
professoras de Ciências atuantes na escola, tal documento foi elaborado pelos licenciandos
da disciplina, com questionamentos sobre a formação inicial e continuada das mesmas,
bem como se a gestão da escola estimula e/ou facilita a participação em atividades
formativas, atuação docente na escola, quais os anos em que cada professor trabalha a
disciplina de Ciências, se os professores de Ciências da escola conversam entre si para
organizar um trabalho coletivo dentro da área, se trabalham em sala de aula com alguma
matéria que não possuem formação acadêmica, características das turmas e alunos, o
número de alunos matriculados em cada turma atendida, a presença de alunos inclusos, a
relação dos alunos com a disciplina de Ciências, as maiores dificuldades identificadas nos
alunos, os métodos de ensino-aprendizagem e avaliação, relação com as famílias e a
respeito do ensino remoto.
Para realizar a escolha da unidade problema do estágio curricular, realizamos uma
breve pesquisa na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e a partir dala decidi
trabalhar com o sétimo ano, a unidade temática Vida e Evolução, abrangendo o Objeto do
Conhecimento Fenômenos naturais e impactos ambientais (BRASIL, 2018), pois era um
dos temas que mais me identificava, sendo atual pelas problemáticas envolvidas, polêmico,
reflexivo e impactante. Já os planejamentos das aulas foram estruturados de forma sucinta
e levando em consideração a possibilidade das diferentes formas que as aulas poderiam ser
ministradas, dependendo da situação em que a pandemia se encontraria no próximo
semestre, assim realizar os planejamentos foi de grande dificuldade, pois era muito difícil
idealizar o cenário em que iríamos nos encontrar, remoto, híbrido ou presencial.
Dessa forma, aos poucos algumas dúvidas sobre o estágio e da escola escolhida
foram sendo sanadas, pois utilizamos os recursos tecnológicos disponíveis ao nosso favor,
devido a intensa busca que realizamos por meio de formulários, entrevistas, reuniões e com
muito diálogo entre os colegas e a professora responsável pela componente curricular.

4 Considerações Finais
O presente trabalho objetivou relatarde forma reflexiva a experiência de uma
licencianda na componente curricular de Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino
Fundamental de forma remota, que, mediante o cenário pandêmico, necessitou executar a
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atividade de pesquisa, ambientação escolar e planejamento diante da incerteza de que
modalidade de ensino seria utilizada durante o desenvolvimento do estágio curricular
supervisionado.
Apesar de todas as dificuldades enfrentadas e incertezas que nos cercaram durante
todo o período de estágio, foi possível realizar a Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino
Fundamental com sucesso, visto que conseguimos construir uma representação clara da
realidade escolar, de sua comunidade e das práticas lá executadas antes e durante a
pandemia. No entanto, há receios sobre a realização da prática de forma remota, pois nada
consegue substituir as experiências que o ensino presencial proporciona, mas diante de um
cenário pandêmico sem previsão para seu fim, seguir as atividades de forma remota,
possibilitou uma evolução pessoal e profissional aos licenciandos, sendo a opção mais
viável para dar continuidade na formação docente durante a crise pandêmica.
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Resumo:
O objetivo deste relato é descrever as primeiras experiências dos Pibidianos do núcleo de
Alfabetização do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) frente
aos desafios do ensino remoto. O texto evoca as formas de participação dos estudantes e o
trabalho pedagógico que tem sido desenvolvido de modo adaptado ao período atípico da
pandemia do coronavírus. O texto também explicita as estratégias que estão sendo providas
para continuidade do programa e reflexões sobre seu impacto na vida de acadêmicos do curso
de Pedagogia.
Palavras-chave: Pibid. Formação. Pandemia. Experiência.
1 Introdução

O Pibid (Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) tem o objetivo de
inserir os estudantes dos cursos de licenciatura no cotidiano de escolas públicas da Educação
Básica, oportunizando o conhecimento de diferentes realidades educacionais. Os estudantes
bolsistas e voluntários contam com o suporte de coordenadores de área – professores da
própria Instituição de Ensino Superior – e de supervisores – professores da educação básica
lotados na escola-campo do Programa.
Em condições normais, o trabalho pedagógico desenvolvido no Projeto refere-se ao
desenvolvimento de atividades lúdicas e/ou recreativas, sequências didáticas, criação de
brinquedotecas, e principalmente, o assessoramento mais de perto de crianças com
dificuldades de aprendizagem.
O surto pandêmico do coronavírus (SARS-CoV-2) obrigou que o Projeto se
reinventasse a partir da interação com as tecnologias digitais. Assim, o objetivo desse relato é
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descrever as primeiras experiências dos Pibidianos do núcleo de Alfabetização do curso de
Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) frente aos desafios do ensino
remoto.
O texto justifica-se na importância de descrever as atividades do Pibid Alfabetização
em um período atípico, oportunizando o registro desse momento histórico em que vivemos o
processo educativo em meio a uma pandemia. Além disso, o texto explicita a virtualização
das atividades formativas e pedagógicas, evidenciando os desafios e possibilidades de
aprendizagem e formação de professores por meio das tecnologias digitais.
2 Metodologia

O texto caracteriza-se como um relato de experiência descritivo, onde Fonseca (2010,
p. 69) caracteriza-o como instrumento essencial para o exercício crítico-reflexivo das ações
vivenciadas. Assim, o texto explora a descrição dos meses iniciais do Pibid Alfabetização do
curso de Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) – campus Manaus.
Optou se também pelo uso de entrevista-virtual estruturada em que indagamos três
Pibidianos selecionados por conveniência de cada subgrupo para responderem o seguinte
questionamento: “Descreva sua experiência no Pibid”. As respostas foram agrupadas e
selecionadas para análise descritiva no campo a seguir deste texto.
3 Resultados e Discussão

O cenário atípico já teve início desde o processo de inscrição para o ciclo 2020-2022
do Pibid, ocorrido de modo virtual em detrimento da pandemia provocada pelo vírus da
COVID- 19. Nesse ponto, destacamos que a inscrição pode ser listada com o primeiro desafio
para os discentes do curso de Pedagogia da UFAM, uma vez que nem todos possuíam
computador ou notebook, prejudicando em suma o escaneamento e envio de documentos pela
plataforma do Google Forms, utilizada no certame. Além disso, outro detalhe tem percorrido
o cotidiano dos estudantes do ensino superior no Amazonas, trata-se da precariedade dos
serviços de internet (NEGRÃO; MORHY, 2020).
Por se tratar de uma seleção virtual, o envio de uma carta de intenção foi solicitado
junto aos documentos pessoais e histórico escolar. Na carta, o estudante precisava convencer
a banca examinadora de que seria uma boa aquisição para o Projeto, para isso foi
oportunizando uma live com estudantes dos ciclos anteriores a fim de compartilharem a
experiência vivida, mesmo que em condições totalmente diferentes da atua conjectura da
sociedade pandêmica.
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Vale ressaltar que em ciclos anteriores, tais documentos eram entregues pessoalmente
na Coordenação do curso e uma das etapas de seleção consistia em entrevista com o
professor-coordenador de área. Em nosso entendimento, ambas as formas têm suas
dificuldades, porém a seleção por carta de intenção limitava em caracteres as possibilidades
de se expressar com êxito, incluindo as informações pessoais e os motivos que levaram o
interesse pelo Programa em um único documento de uma lauda.
Outro ponto que cabe a reflexão, diz respeito a abdicação de atividades de estágio para
dedicação integral ao Programa, mesmo que em muito casos seja possível manter o trabalho
remunerado junto ao recebimento de bolsa de estudo. Nessa situação, reforça-se a importância
do papel da família e o exercício compreensivo de vislumbrar os ganhos cognitivos,
acadêmicos e profissionais que o Pibid oportuniza aos seus participantes.
Apesar do Pibid ser um projeto de vivências pedagógicas, que, obviamente exigem a
presencialidade e o contato direto com o âmbito escolar, nossas atividades não foram
estagnadas pela espera de um possível retorno presencial. Assim, diante do contexto atual, as
atividades estão sendo realizadas de maneira remota desde dezembro de 2020.
No último mês do ano supracitado, as atividades do Pibid restringiram-se aos
Webinários – Seminários via Google Meet – com o objetivo de conhecer o Projeto através de
reuniões, leituras e discussões de artigos científicos. A adesão aos Webinários justifica-se por
dezembro ser um mês de férias nas escolas-campo e na própria UFAM, inviabilizando
qualquer outra ação diferenciada.
Os Webinários oportunizaram o conhecimento dos demais colegas, coordenadores e
supervisoras por meio de apresentações remotas. Inclusive a designação dos estudantes às
suas respectivas supervisoras também ocorreu no mês de dezembro, de modo que o núcleo
Alfabetização Manaus abarca os seguintes subgrupos: Educação Infantil; Ensino Fundamental
I e Educação de Jovens e Adultos Especial/Inclusivo, todos respaldados pelos documentos
normativos do Pibid.
O mês também contou com uma roda de conversa virtual em que as três supervisoras
compartilharam as dificuldades enfrentadas em relação ao período remoto, reforçando
também a faixa etária dos alunos e as especificidades das escolas, nos mostrando que há
dificuldades em comum e distintas. Essa fase de ambientação ao Projeto foi essencial para o
entendimento das funções de cada sujeito-ator do Pibid.
Com o início do ano de 2021, o Amazonas enfrentou o pior cenário da pandemia,
sendo por vezes, o epicentro do vírus no país. Tal fato ocasionou na continuidade das
atividades remotas, dessa vez, fomos privilegiados com diversas formações pedagógicas,
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ministradas por professores-convidados mestres e especialistas que compartilharam seus
conhecimentos e experiências conosco. As atividades de formação versaram sobre temas de
interesse do núcleo, tais como: Alfabetização e Letramento, Introdução a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), Alfabetização e Neurociências, Escrita Científica e
Competências Socioemocionais no Ensino Remoto.
As atividades de formação também nos exigiram a participação, seja por meio do chat,
ou mesmo do microfone. Tais ações evidenciaram algumas características inerentes ao início
de novos ciclos, como o desconforto frente aos colegas ainda desconhecidos. Entretanto, o
contato por meio das tecnologias digitais aos poucos foi destravando a timidez e os subgrupos
começaram a interagir por aplicativos de mensagens, oportunizando o conhecimento de cada
membro, mesmo que a distância.
O trabalho em grupo remoto é outro ponto que merece destaque nesse relato de
experiência, uma vez que trabalhar com alguém que você nunca tinha visto, desconhece seu
jeito de realizar as atividades, suas manias, preferências, ou ainda os interesses de pesquisa
tem sido um desafio no Pibid. Contudo, percebemos por meio de uma atividade de
apresentação de artigo científico o quanto as experiências remotas também podem ser
exitosas, visto que a apresentação foi uma das melhores vivências de trabalho remoto, pois
permitiu uma aproximação e socialização virtual mesmo em período de isolamento social.
Assim, reforçamos que durante todas essas fases, identificamos situações boas e ruins,
em especial, por estarmos imersos em um tempo de tantas mortes, inclusive em nosso grupo.
Entretanto, estamos aprendendo também a não olhar somente para o lado ruim das situações,
mas sobretudo, buscando forças e redes de apoio entre colegas e professores para
continuarmos na caminhada.
Em abril de 2021, tivemos a oportunidade de nos aproximar das escolas-campo através
das professoras-supervisoras, assim estando mais próximos dos desafios enfrentados por cada
escola. Nesse sentido, compartilhamos os resultados de uma entrevista-virtual realizada com
membros dos três subgrupos do núcleo Alfabetização Manaus (UFAM), em que puderam
descrever seus primeiros desafios enfrentados no âmbito da virtualização do Pibid.
O subgrupo de Educação Infantil realiza suas atividades remotas junto ao CMEI Maria
Clara Machado, sendo supervisionados por professora especialista na área. Enquanto os
grupos de Ensino Fundamental I (1º ano) e EJA Inclusivo são vinculados a Escola Municipal
Professora Ignês de Vasconcelos Dias.
P1: Minha experiência no PIBID está sendo desafiadora, todos os dias agrego novos
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conhecimentos, saindo da caixinha e aprendendo a desenvolver atividades que nunca
imaginei que conseguiria. Sem contar com toda a troca e apoio que tenho dos
coordenadores, supervisora, professora e dos colegas pibidianos.
P2: Minha experiência está sendo conturbada, agora. Logo no início do programa,
estava sendo mais leve. Podia acompanhar as formações, ou reprisar depois. Mas a
partir do início do período acadêmico, as coisas ficaram difíceis.[...] Eu sinto que
passo muito tempo para pensar e desenvolver uma atividade, e no fim, ela ainda
precisa de algum ajuste. [...] Tem dias que parece que as 4hs não são o suficiente
para executar o que deveria fazer. Mas se eu estava buscando a experiência de chão
de sala de aula, acho que encontrei, mesmo que ela se apresente de forma remota.
P3: Ser pibidiana remete a formação profissional de excelência na construção de
uma carreira brilhante, inovadora e transformadora. O Pibid oportuniza aprendizado
no setor educacional no desenvolvimento de ações, atividades e projetos que
contribuem significativamente para nós professorandos.

As falas dos colegas evidenciam o novo cenário educacional por meio das telas. Um
cenário de muitas dificuldades e desafios para enfrentar. A experiência do Pibid remoto tem
nos ajudado a compreender e acompanhar o descaso com a educação brasileira, dado os
inúmeros percalços que assombram o trabalho docente em tempos de pandemia.
Assim, o Pibid Alfabetização Manaus tem buscado se reinventar em meio às
dificuldades que assolam as nossas trajetórias. De modo que quando observamos ao nosso
redor, é notório perceber o quanto evoluímos tecnologicamente, mas que ainda precisamos
evoluir muito mais.
Os próximos capítulos dessa jornada serão vividos com muita responsabilidade e
dedicação, principalmente agora em que também adentramos as redes sociais, possuindo a
tarefa de alimentá-las semanalmente com produções específicas decididas e produzidas pelos
grupos, assumindo autonomia frente ao Projeto e ampliando sua visibilidade.
4 Considerações Finais

O presente relato evidenciou as constantes transformações sofridas no Pibid
Alfabetização Manaus em decorrência do cenário pandêmico ainda presente com muita força
em nosso país. Assim, temos intensificado a participação em formações pedagógicas a fim de
nos prepararmos para atuação-remota com novidades e estratégias virtuais que qualifiquem o
trabalho pedagógico junto às escolas-campo.
Ao decorrer desse texto ficou evidente também as dificuldades enfrentadas nesse
período atípico, contudo destacando que mesmo em um momento tão difícil, ainda
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conseguimos encontrar boas lições e aprendizados, além de percebermos a capacidade do ser
humano em se adaptar com o novo e a vontade de superar os desafios diários.
Devemos lembrar que esse processo ainda está em andamento e aqui relatamos apenas
um pouco do que já foi vivenciado no primeiro quadrimestre. Assim, ainda há muitas
expectativas de formações e experiências para serem vivenciadas através deste Projeto, uma
delas é estar mais bem preparados para a atuação nas salas de aula da Educação Básica.
5 Agradecimentos
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Resumo:
As ferramentas tecnológicas no ensino remoto têm sido usadas em diversas áreas do
conhecimento como Metodologia-Tecnológica. Esta Metodologia-Tecnológica facilita a
interação, produção de conhecimento e aprendizagem. Pensando assim, este texto surge com a
intenção de propagar a utilização desta metodologia-tecnológica no ensino da Matemática.
Em seguida, apresento algumas ferramentas tecnológicas importantes no processo de
ensino/aprendizagem da Matemática que trouxeram um resultado satisfatório na consolidação
dos conteúdos programáticos referidos no BNCC e no CRMG.
Palavras-chave: Consolidar. Ferramentas Tecnológicas. Ensino/Aprendizagem. Wordwall.
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Metodologias-Tecnológicas é a utilização das ferramentas tecnológica como método de ensino.

1

1 Introdução

Neste presente relato de experiência vivenciado na Residência Pedagógica do
programa Capes no IFSULDEMINAS – Campus Machado/MG. Nesse programa, na Escola
Campo na Cidade de Machado-Mg, os residentes com a orientação e supervisão do professor
preceptor que leciona a disciplina de Matemática utilizaram as ferramentas tecnológicas
interligada com os conteúdos programáticos do Currículo Básico Comum Nacional – BNCC e
do Currículo Referência de Minas Gerais – CRMG para consolidar, motivar e interagir com
os alunos no processo de ensino/aprendizagem remotamente neste momento de pandemia, por
meio de atividades síncronas e assíncronas que contribuíram para aprendizagem dos
educandos da Escola Campo.
Segundo Borba in Almeida (2015), a introdução às ferramentas tecnológicas são
essenciais na alfabetização tecnológica:

O contato com a informática deve ser visto como um direito e, portanto, nas
escolas públicas e particulares o estudante deve poder usufruir de uma
educação que no momento atual inclua no mínimo, uma “alfabetização
tecnológica”. Tal alfabetização deve ser vista não como um Curso de
Informática, mas, sim, como um aprender a ler essa nova mídia. Assim, o
computador deve estar inserido em atividades essenciais, tais como aprender
a ler, escrever, compreender textos, entender gráficos, contar, desenvolver
noções espaciais etc. E, nesse sentido, a informática na escola passa a ser
parte da resposta a questões ligadas à cidadania” (BORBA; PENTEADO in
ALMEIDA, 20015, p. 233).

2 Metodologia
Neste relato de experiência de abordagem qualitativa, os alunos residentes do
IFSULDEMINAS auxiliaram no processo de ensino/aprendizagem dos alunos da Escola
Campo, uma escola estadual de Ensino Médio da cidade de Machado/MG. As atividades
síncronas e assíncronas foram executadas através da utilização de diversas ferramentas
tecnológicas gratuitas, tais como: Wordwall, Kahoot, Geogebra, Google Forms e o Google
meet que, foram adotadas para o desenvolvimento do processo de execução dos conteúdos
programáticos de Matemática contidos do BNCC e no CRMG.
Focamos na utilização da ferramenta tecnológica Wordwall descrita da Figura 1, pois,
2

a ferramenta apresenta alguns recursos como modelos para elaboração de atividades de
Matemática ou de qualquer área do conhecimento.

Figura 1: Site Wordwall ferramenta tecnológica de jogos, quis.
Fonte: https://wordwall.net/pt/
Acesso em abril de 2021.

Conforme a Figura 2, de forma lúdica e competitiva, a ferramenta contribui para
consolidar os conteúdos programáticos do BNCC e do CRMG.

Figura 2: Site Wordwall ferramenta tecnológica com os seus modelos.
Fonte: https://wordwall.net/pt/
Acesso em Abril de 2021.

3 Resultados e Discussão
Os alunos com a utilização das ferramentas tecnológicas e mais especificamente o
Wordwall, obtiveram resultados mais satisfatórios na consolidação dos conteúdos
programáticos de Matemática.
3

Com esta ferramenta tecnológica o professor preceptor propôs o título “Sabe ou Não
Sabe Matemática” que despertou o interesse dos alunos da Escola Campo e os motivaram

para aprender a Matemática de uma maneira lúdica e prazerosa, os alunos da escola
Campo tiveram mais interesse e motivação em realizar as atividades contextualizadas
conforme a Figura 3:

Figura 3: Site Wordwall ferramenta tecnológica com o uso de um modelo com o título criado.
Fonte: https://wordwall.net/pt/
Acesso em Abril de 2021.

Com a utilização desta ferramenta tecnológica foi possível fazer o compartilhamento
do link das atividades em diversos meios de comunicação e de interação com os alunos da
Escola Campo, que foi o caso do Google Meet, onde o professor preceptor e os residentes
interagiam

com

os

educandos

disponibilizando

o

link:

https://wordwall.net/play/6474/470/577, para a execução das atividades propostas.

4 Considerações Finais
Vimos no decorrer do texto que existem diferentes ferramentas tecnológicas gratuitas
que os educadores podem utilizar como Metodologia-Tecnológica em suas aulas para
melhorar a aprendizagem de seus alunos e a exposição dos conteúdos transmitidos em sala de
aula.
Este relato teve como objetivo demonstrar o quão é importante o uso dessas
ferramentas tecnológicas no ensino/aprendizagem dos alunos, principalmente na área dos
conhecimentos matemáticos abordados em sala de aula pelo professor.
4

No que foi percebido e evidenciado a consolidação da aprendizagem por parte dos
alunos com a utilização desta Metodologia-Tecnológica adotada pelo professor de

Matemática.
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Resumo:
A prática docente é permeada por experiências vivenciadas anterior ao exercício
profissional, uma vez que não existem formações específicas para a formação pedagógica
de docentes do ensino superior. O objetivo deste trabalho é refletir sobre a importância dos
cursos de introdução à docência, ofertados para os ingressantes na carreira de docente do
magistério superior. Relato de experiência resultante da participação em curso de introdução
à docência ofertado por uma instituição de ensino superior do sudoeste goiano. O papel do
curso é permitir que os docentes entrem em contato com a estrutura da instituição e os
serviços disponíveis. Na reflexão deste relato é perceptível que a formação necessita do
apoio institucional e de oportunidades para que o docente expresse os seus anseios e as suas
dificuldades em conduzir mudanças na condução de disciplinas de cursos que possuem
estruturas muito rígidas e o modelo tradicional vigente. Existem hoje mecanismos que
podem auxiliar na condução de mudanças significativas na prática docente e na construção
de projetos pedagógicos mais flexíveis.
Palavras-chave: Ensino. Docência. Trabalho docente. Educação em Enfermagem.
Educação Superior.
1 Introdução
Tornar-se docente é algo mais complexo do que se imagina. Podemos nos
fundamentar no processo de “ensinagem”, o qual indica uma prática social entre os sujeitos
“docente” e “discente”, compreendendo o desenvolvimento de um contrato de parceria
deliberada e consciente no enfrentamento da construção dos saberes por meio de ações
efetivadas em sala de aula e fora dela. Desta forma, o docente age como mediador dirigindo
1

as atividades e ações necessárias nos referidos ambientes e levando-os ao desenvolvimento
de processos de mobilização, construção e elaboração da síntese do conhecimento
(ANASTASIOU; ALVES, 2012). Entretanto, não existe uma formação específica para a
docência no ensino superior. Geralmente, esse encaminhamento para o ensino ocorre durante
o mestrado acadêmico, no qual disciplinas de acompanhamento docente, os estágios de
docência, entre outras estratégias colocam o mestrando em formação em contato com a
docência.
De acordo com Cunha e Ribeiro (2010) parte dos profissionais atuantes no ensino
superior, não tem a formação para exercer a docência, sendo muitas vezes profissionais com
bacharelado e bem-sucedidos em uma determinada área na carreira. Não dominam o
referencial pedagógico de como conduzir a sala de aula, muitos replicam os modelos
aprendidos durante a sua formação, sem levar em conta a reflexão teórica sobre as tomadas
de decisões.
O modelo adotado no Brasil é o de replicação, pois os docentes replicam o modelo
que vivenciaram: ensinam conforme foram ensinados, entretanto, não há profundidade
teórica nesta prática, uma vez que ela está distante da compreensão teórica sobre o que é
docência. Esses docentes acabam não sendo produtores de conhecimento para a sua área,
embora possam ser bons em transmitir o conhecimento para os estudantes (CUNHA;
RIBEIRO, 2010; FREITAS et al., 2016).
Nem sempre o melhor profissional é o melhor professor: ele pode ter dificuldade em
disseminar o conhecimento e, assim, deve-se destacar que o ensino e a formação profissional
de boa qualidade nem sempre ocorrem como esperado, pois a expectativa é de que o
excelente profissional seja um professor de qualidade, mas a realidade é que a formação não
garante que o docente se desenvolva conforme esperado, o que pode gerar frustações nos
estudantes por não resultar em uma aprendizagem significativa (MANSUR; MANSUR,
2011).
O que a literatura e as pesquisas apontam é a falta de preparo dos docentes, mesmo
aqueles que possuem uma formação específica para a docência, por meio de cursos de
licenciatura ou especialização à docência, o que pode decorrer de uma formação precária
(FREITAS et al., 2016). Para Cunha e Ribeiro (2010) há um grande equívoco na docência
universitária, quando tentam colocar a indissociabilidade do ensino superior ligado à
pesquisa e à extensão. Isso gera uma compreensão errônea de que o ensino de qualidade
deve estar associado a pesquisas e fortalece muito mais os cursos de pós-graduação, do que
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de graduações. Com essa compreensão, a pós-graduação tem sido a formadora de docentes
para exercer a docência no ensino superior.
Não podemos negar que a formação do docente de ensino superior é uma peça chave
na promoção de um ensino de qualidade. O desenvolvimento profissional é importante, mas
precisamos discutir a importância de uma formação para aqueles que vão exercer essa
função. Os currículos precisam preparar os futuros profissionais para esse mercado, bem
como as Instituições de Ensino Superior devem ofertar um curso introdutório para o recém
docente, o qual não deve se sentir “caindo de paraquedas" naquela instituição.
O objetivo deste trabalho é refletir sobre a importância dos cursos de introdução à
docência, ofertados para os ingressantes na carreira de docente do magistério superior.

2 Metodologia
Trata-se de um relato de experiência sobre a vivência em um curso de introdução à
docência na Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, atual Universidade Federal
de Catalão, no qual participaram 15 docentes. O curso foi ofertado no período de julho a
outubro de 2018.
O mesmo constituiu-se de um encontro semanal que visava orientar aos recém
empossados e docentes em estágio probatório o funcionamento da instituição. Num primeiro
momento, o curso foi ofertado no formato Educação à Distância, entretanto, a dificuldade
de comunicação devido a instabilidade na conexão da internet da instituição não funcionar
adequadamente, a Regional se propôs a ministrar o curso de forma presencial.
Os primeiros encontros versaram sobre a história e funcionamento da Universidade
Federal de Goiás, os docentes tiveram a oportunidade de aprender sobre o sistema utilizado
na gestão administrativa e de ensino, quem eram os coordenadores das unidades e como ter
acesso aos responsáveis à pesquisa, extensão e atividades administrativas. Foi ofertado
suporte psicológico e médico para os participantes, pois durante o curso o Subsistema
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) estava sendo implantado.
O curso além de ofertar informações sobre o funcionamento e soluções de problemas
com o sistema utilizado na instituição, também abordou questões pedagógicas e
metodológicas sobre o ensino. Este momento foi permeado de discussão, pois serviu para
esclarecer sobre os atuais desafios da docência no Brasil e do ensino.
No terceiro momento, discutiram-se sobre a carreira docente. Neste tópico foram
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abordados todos os instrumentos avaliativos que são usados para acompanhar o desempenho
do docente no exercício de sua função. Além da produtividade, atividades envolvendo
pesquisa e extensão são exigidas, conforme prevê a Constituição Federal, sobre a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como a participação efetiva na
parte administrativa. O docente também deve pleitear cargos de representatividade e auxiliar
no funcionamento da instituição.

3 Resultados e Discussão
A reflexão que queremos destacar é que o docente não vem com uma bagagem de
docência, ela é apreendida no cotidiano da instituição, entretanto, quando a instituição
oferece um curso de docência e discute a carreira e as implicações que a função requer, o
docente pode desenvolver aptidões e pensar na sua prática docente.
O curso proporciona ao docente uma valorização de si e da sua função. Um estudo
desenvolvido com egressos de um curso de especialização na região Sudeste do Brasil,
aponta que a percepção dos docentes foi a falta de valorização e do reconhecimento da
profissão docente, mas também indica que a escolha do docente durante o processo de
seleção valoriza muito mais a produção científica do que a sua prática docente (FREITAS et
al., 2016).
Não há uma formação perfeita no Brasil, mas quando a universidade recepciona o
seu futuro docente e o incentiva a aprimorar os seus conhecimentos, ela também abre espaço
para o diálogo, permitindo que docentes de diversas áreas possam problematizar a formação
e tentar buscar soluções. Na pesquisa desenvolvida por Castanho (2002), os docentes ao
ingressarem nas Universidade esquecem o significado do que é ser docente, e devido à falta
de uma formação didático-pedagógica que fortaleça e sustente a docência, replicando os
modelos vivenciados durante a sua formação, negligenciando que o ensino necessita de
novos olhares e trazendo à atona aulas planejadas para que o docente tenha o domínio total
do conteúdo, não permitindo o diálogo com os estudantes.
Freitas et al. (2016) acreditam que o medo do novo, o medo de perder espaço nas
disciplinas e a dificuldade na utilização de metodologias ativas e na implantação da
interdisciplinaridade na construção do conhecimento, sejam barreiras enfrentadas pelo
docente em início de carreira. Adentrar em uma Instituição de Ensino Superior por meio de
um concurso público é muitas vezes a realização de um sonho e a certeza de estabilidade na
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carreira, mas isso não significa que o docente esteja pronto para exercer suas funções, pois
ele precisará de apoio institucional e pedagógico no desenvolvimento de suas atividades.
A prática continua sendo permeada de docentes que acreditam na sua autoridade
como única forma detentora de conhecimento, exercendo sobre os estudantes poder e
gerando a sensação de que eles nada sabem, cabendo única e exclusivamente ao docente o
papel de transmissor do conhecimento. Para Guimarães, Martin e Rabel (2010) é necessário
quebrar esse modelo, o estudante deve ser incentivado a questionar e participar da produção
do conhecimento. É necessário incentivar os docentes para que incorporem em sua prática
uma forma de trabalhar integrada, dialogada, participativa e significativa para os estudantes.
No curso de introdução à docência os docentes que estão iniciando a sua atividade
possuem a oportunidade de conhecer como funciona a rotina da instituição, podem partilhar
com docentes de outras áreas a deficiência de suas formações e escutar a experiência
vivenciada pelos demais. É unanime entre os participantes a visão de que o ensino precisa
de mudanças, mas essa visão também precisa fazer parte da política institucional.
4 Considerações Finais
Diante do cenário atual, é necessário que o conhecimento e a formação docente sejam
colocados em discussão e em prática, para que o modelo vigente seja definitivamente
abandonado e haja a oportunidade do diálogo formativo. O curso de introdução à docência
é uma excelente ferramenta para que esse espaço seja criado e os novos docentes sejam
assessorados no novo cargo. O docente deve conduzir a sua função de forma crítica,
reflexiva, transformadora e pautada no processo de ensino-aprendizagem, ou ainda de
“ensinagem”.
Não apenas na saúde, mas nas diversas áreas do conhecimento do ensino superior
deve haver investimento em cursos de aprimoramento, de formação e aperfeiçoamento
docente. Esses cursos devem oferecem oportunidades para que os docentes sejam ouvidos e
exponham suas angustias e anseios. Embora as Instituições de Ensino Superior priorizem
muitas vezes a qualidade dos profissionais, devem também estar cautelosas se esse
profissional está atento à formação de futuros profissionais que serão ejetados ao mercado
de trabalho, que tipo de conteúdo e conhecimento vem sendo produzido.

5

5 Referências
ANASTASIOU, L.G.C.; ALVES, L.P. Processos de Ensinagem na Universidade.
Pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. Joinville, SC: UNIVILLE, 2012.
CASTANHO, M.E. Professores de ensino superior da área da saúde e sua prática
pedagógica. Interface (Botucatu), Botucatu, v.6, n.10, p.51-61, 2002. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/icse/v6n10/05.pdf. Acesso em: 24 Abr. 2021.
FREITAS, M.A.O et al. Docência em saúde: percepções de egressos de um curso de
especialização em Enfermagem. Interface (Botucatu), Botucatu, v.20, n.57, p.427-436,
2016.
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/icse/v20n57/1807-5762-icse-1807576220150391.pdf. Acesso em: 27 Abr. 2021.
GUIMARÃES, E.M.; MARTIN, S.H.; RABELO, F.C. Educação permanente em saúde:
reflexões e desafios. Cienc Enferm [Internet], v.16, n.2, p.25-33, 2010. Disponível em:
http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v16n2/art_04.pdf. Acesso em: 24 abr. 2021.
MANSUR, O.C.; COSTA, I.F.; MANSUR, L.C. O início da carreira docente: “pistas” para
conhecimento do perfil profissional dos formadores nos Centros de Formação Profissional
de Angola. Revista Vértices, Rio de Janeiro, v.13, n.3, p.177-188, 2011. Disponível em:
https://www.academia.edu/44701719/O_in%C3%ADcio_da_carreira_docente_pistas_para
_conhecimento_do_perfil_profissional_dos_formadores_nos_Centros_de_Forma%C3%A7
%C3%A3o_Profissional_de_Angola. Acesso em: 27 abr. 2021.
RIBEIRO, M.L.; CUNHA, M.I. University teaching pathways in a postgraduate public
health program. Interface (Botucatu), Botucatu, v.14, n.32, p.55-68, 2010. Disponível em:
https://www.scielo.br/pdf/icse/v14n32/05.pdf . Acesso em: 24 Abr. 2021.

6

ESTUDO DE CASO SOBRE DOENÇAS RELACIONADAS A FALTA DE
SANEAMENTO BÁSICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DA
UFMA (COLUN).
BOGÉA, Lucymara1; RODRIGUES, Felipe2; REIS, Gabriella3; SOUSA, Carlos4
Federal do Maranhão – Campus Bacanga, E-mail:
lucymarabogea@gmail.com; 2 Universidade Federal do Maranhão – Campus Bacanga,
E-mail: felipe.rodrigues_01@hotmail.com; 3 Universidade Federal do Maranhão –
Campus Bacanga, E-mail: gabriellasousareis@gmail.com; 4 Universidade Federal do
Maranhão – Campus Bacanga, E-mail: carloserickbrito@gmail.com
1Universidade

Resumo:
O trabalho realizado durante o estágio remoto supervisionado no Colégio Universitário da
UFMA (COLUN), propôs quatro objetivos para a atividade prática/virtual: levar os alunos do
7º ano a compreender como se realiza os métodos para se chegar a um diagnóstico, reconhecer
algumas características desenvolvidas por doenças típicas de locais que não tem a estrutura de
saneamento básico, sensibilizar os mesmos sobre a importância ao zelo com a melhoria da
higiene pessoal e coletiva, e colaborar para diminuir a proliferação de verminoses através das
medidas adequadas de higiene. Na realização da atividade os alunos foram divididos em equipes
de 6 pessoas, que após fazer as análises dos diagnósticos fictício das doenças, deveriam relatar
o diagnóstico correto de forma coesa e sustentada nas informações da aula teórica. A equipe
que seguiu corretamente o parâmetro avaliativo da dinâmica foi a vencedora da disputa. Os
alunos demonstraram interesse e empolgação em estar participando da resolução dos
diagnósticos. A boa desenvoltura e firmeza nas respostas, mostrou que os objetivos propostos
foram alcançados pelos alunos. E que o estudo de caso ajudou de forma prática, os alunos a
melhor compreender o conteúdo ministrado e saber associar com os fatos que ocorrem em seu
dia a dia.
Palavras-chave: Estudo de caso. Metodologias ativas. Estágio. Ensino remoto.

1 Introdução:
Nos encontros de educação tem-se discutido muito sobre o ensino de Ciências, que na
maioria das escolas de ensino fundamental do Brasil limita-se quase sempre ao campo teórico,
vinculado ao livro didático, existindo exaustivo uso das atividades de leitura, exercícios teóricos
e aulas expositivas, utilizando-se apenas quadro e giz como recursos didáticos, estando bastante
descontextualizado da realidade (MENEZES, 2000; UNESCO, 2005). Isso reflete o fato da área
de Ciências comumente ser colocada em segundo plano na matriz curricular, em comparação
com disciplinas como Português e Matemática, por exemplo, gerando certo abandono e
esquecimento, sendo mantidos praticamente os mesmos métodos didáticos utilizados há várias
décadas (SANTOS, FRANZOLIN e FEJES, 2005).

Assim, a aprendizagem torna-se pouco eficiente principalmente nesse período de
pandemia para o aluno interpretar fatos relacionados especialmente ao meio ambiente
circundante do qual ele também faz parte, já que ele foi vítima de um processo educacional
limitado basicamente à transmissão de informações, levando-o apenas a decorar conceitos sem
realmente entender seus significados, suas aplicabilidades e sobretudo inibindo o
desenvolvimento da sua capacidade em construir e expressar suas opiniões (UNESCO, 2005).
Visando toda essa problemática, os estudantes de biologia buscaram deixar suas regências do
estágio remoto mais palpáveis e próxima dos alunos nesse momento de crise sanitária
acometida pelo SARS-COV 2 (Coronavírus) que mudou drasticamente a rotina da população
mundial, fechando as portas principalmente das escolas como forma de conter o avanço do
contágio, passando a desenvolver suas atividades de forma remota.
Durante o estágio, os mesmos utilizaram de metodologias ativas para melhor prender a
atenção dos alunos, assim como, tornando-os agente principal de sua aprendizagem. Dentre os
conteúdos abordados, trabalhou-se o conteúdo sobre Platelmintos e Nematelmintos, verminoses
que podem atingir adultos e crianças, sendo mais comuns em locais com falta de saneamento
básico e de mal condições de higiene, características essa que é a realidade das comunidades
onde vivem a maioria dos estudantes de escola pública do Brasil. A aula teve como objetivo,
levar os alunos do 7º ano a compreender como se realiza os métodos para se chegar a um
diagnóstico, reconhecer algumas características desenvolvidas por doenças típicas de locais que
não tem a estrutura de saneamento básico, e sensibilizar os mesmos sobre a importância ao zelo
com a melhoria da higiene pessoal e coletiva, e colaborar para diminuir a proliferação de
verminoses através das medidas adequadas de higiene. Observando essa perspectiva, buscouse trabalhar esse tema de forma prática/virtual, colocando os alunos para vivenciar a proposta
direcionada ajudando a dar soluções as questões apresentadas durante a dinâmica da aula.
2 Metodologia
Para realização da atividade, primeiro os estagiários ministraram a aula sobre
Platelmintos e Nematelmintos dois dias antes, visando melhor situar os alunos sobre o conteúdo
e frisando também sobre sua contribuição na problemática da saúde pública em relação aos
transtornos advindos da falta de saneamento básico. A atividade seguiu o perfil de uma pesquisa
explanatória, que explorou um problema, de modo a fornecer informações para uma
investigação mais precisa sobre a assunto tratado anteriormente, levando a uma maior
proximidade dos alunos com o tema. A abordagem qualitativa serviu de métrica para ser
analisado o objetivo proposto.

O método da atividade adotou os parâmetros de estudo de caso, que mais se enquadrava
nas características da atividade. Ressalta-se, que as aulas estavam sendo realizadas de maneira
remota devido as restrições adotadas pelo MEC para diminuir o avanço da pandemia. Com isso,
a dinâmica também ocorreu de maneira remota desenvolvida com duas turmas do 7º ano juntas.
As duas turmas dava um total de 60 alunos, que foram divididos em dez equipes de seis alunos
e cada uma criou um grupo de whatsapp para fazer suas discussões a respeito do exercício.
Após divididas as equipes, os estagiários explicaram como a dinâmica seria desenvolvida e que
os integrantes das equipes seriam residentes de medicina que teriam que dar o diagnóstico de
doenças que tinham relação com a falta de saneamento básico, que estava acometendo pacientes
internados no Hospital Universitário da UFMA, e os estagiários seriam os professores/médicos
que estavam avaliando o desempenho dos residentes na resolução dos casos. Com todos os
papeis definidos, os estagiários via Google Meet apresentaram o slide da dinâmica que simulava
um hospital, fazendo os alunos a se situaram no ambiente e incorporarem seu papel de médicos
e assim chegar em um diagnóstico correto para as doenças.
Depois dos alunos (residentes) terem olhado o aspecto físico dos pacientes nas imagens
mostradas nos slides e analisado os sintomas relatados, as equipes se dividiram e tiveram 6
minutos para estudar cada caso para assim repassar os diagnósticos correto para os
professores/médicos da residência. Os casos entregue para cada equipe dar o diagnóstico foram
os seguintes: Caso 1: Essa criança mora em Santo Amaro, a mãe dela disse que as crianças
costumam brincar em um rio local, e que nunca teve problemas com isso. Mas que após a filha
ter banhado, cerca de 3 semanas depois ela começou sentindo uma coceira na pele, febre,
calafrio, e dor de cabeça. A mãe medicou a criança, mas não levou ao hospital. Um dia depois
a criança teve diarreia e vômitos, falta de apetite. O pai disse que ela teve uma melhora no
terceiro dia e então se despreocuparam, mas que um tempo depois, cerca de uns 2 meses a
criança ficou com prisão de ventre, e com constantes diarreias e sangue nas fezes, ela com
vergonha escondeu dos pais, ao chegar no hospital fizemos uns exames e percebeu-se que a
criança está com o fígado e o baço aumentados e precisou ser internada às pressas pois estava
com uma hemorragia interna, e a paciente chegou com a barriguinha bem inchada.
DIAGNÓSTICO CORRETO: DOENÇA DO CARAMUJO OU BARRIGA D’ÁGUA.
Caso 2: Essa jovem viajou recentemente pra Recife e desde então ela disse se sentir mal.
Aceitou fazer um passeio com uns amigos por umas ilhas locais, e disse que haviam muitos
mosquitos nessas ilhas e ela não levou nenhum tipo de repelente. Algum tempo após a viagem,
a mesma sentiu dor na virilha e febre muito alta, reclamando que estava sentindo sua perna mais
inchada e também fortes dores musculares. Fizermos alguns exames quando ela procurou o

hospital e percebemos através de um exame a presença de gordura na urina. Ainda não temos
um diagnóstico da doença, mas percebemos que os vasos linfáticos dela estão comprometidos.
DIAGNÓSTICO CORRETO: ELEFANTÍASE OU FILARIOSE. Caso 3: O seu Antônio é
pescador, e sempre que ia para a pescaria consumia a água do próprio rio. Após um mês
começou a sentir alguns sintomas estranhos e começou a reclamar para a esposa sobre esses
incômodos. O tempo foi se passando e o problema só agravando até que foi ás pressas para o
hospital já em estado grave. Lá os médicos começaram a fazer algumas investigações sobre os
sintomas e a Maria esposa do Antônio relatou os seguintes o que ele vinha sentido: dores de
cabeça intensa, dificuldade em respirar, câimbras, e dificuldade para enxergar.
DIAGNÓSTICO CORRETO: CISTICERCOSE. Ao final de cada tempo, as equipes seguindo
sua ordem abriam os microfones e davam os seus diagnósticos justificando como chegaram no
resultado final. Seguindo as normas estabelecidas pela atividade, venceu a equipe que deu todos
os resultados corretos e os defendeu com embasamentos dados sobre o conteúdo repassado na
aula anterior.
3 Resultados e Discussão:
Os alunos demonstraram interesse e empolgação em estar participando e se vendo útil
na resolução dos diagnósticos. A boa desenvoltura e firmeza nas respostas, mostrou aos
estagiários que os objetivos propostos como levar os alunos do 7º ano a compreender como se
realiza os métodos para se chegar a um diagnóstico, reconhecer características das doenças
típicas de locais que não tem a estrutura de saneamento básico, sensibilizar os mesmos sobre a
importância ao zelo com a higiene pessoal e coletiva, e colaborar para diminuir a proliferação
de verminoses através das medidas adequadas de higiene, que foram compreendidos pelos
mesmos levantando discussões pertinentes durante a aula, onde os alunos trouxeram exemplos
da sua vivência e como toda essa problemática afeta sua comunidade.
Ressalta-se que todas as equipes se saíram muito bem e acertaram os diagnósticos, mas
como o critério de avaliação era: Analisar cada caso e chegar a um diagnóstico correto da
doença, assim como descrever de forma clara sustentada nos dados levantadas em aula para
melhor manter os argumentos. Visando esses critérios, constatou-se que somente uma equipe
conseguiu realizar esses critérios com mais eficiência. Essa discussão a respeito desse tema
mostrou que é de extrema importância para ser trabalhada em sala de aula, pois ajuda a construir
crianças, jovens e adultos mais críticos e sensibilizados com o seu papel na sociedade,
confirmando o que a Política nacional da Educação Ambiental – PNEA, instituída pela lei nº 9.
795 de 1999 representou grandes avanços legais para campo da educação Ambiental trazendo
em seu bojo princípios que definem que a educação ambiental deve ser permanente e

continuada, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do
processo educativo, dentro e fora da escola (BRASIL, 1999). Demonstrando portanto, que a
escola tem um importantíssimo papel na construção de cidadãos compromissados em ser
colaboradores, como descreve a PNEA que atribui não só ao poder público, mas as instituições
educativas, órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente SISNAMA, aos meios
de comunicação de massa, ás empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas e
a sociedade como um todo o compromisso em atuar com ações educativas relacionadas as ações
sócio ambientais. (BRASIL, 1999)
4 Considerações finais:
O estudo de caso trabalhado com as turmas do 7º ano do Colégio Universitário da
UFMA, ajudou de forma prática os alunos a melhor compreender o conteúdo ministrado e saber
associar com os fatos que ocorrem em seu dia a dia. Os objetivos planejados para a aula foram
correspondidos pelos alunos, que de forma mesmo que mínima conseguiram entender como um
bom diagnósticos pode salvar vidas e deixar a internação dos pacientes mais leve nesse período
de dor. Assim como, compreender que a higienização seguida de redes de saneamento básico
adequado é considerada como uma medida de prevenção contra várias doenças, já que uma
quantidade de organismos entra em contato direto com o nosso corpo, por isso, tais medidas
podem inclusive salvar vidas.
Destaca-se, que o estágio supervisionado realizado de forma online foi um desafio para
os estagiários, assim como para os alunos que se instigaram a vivenciar uma nova metodologia
em que a própria casa virou a sala de aula. E a tela do computador ou smartphone serviu de
ligação e afeto que mantiveram os laços já construído dentro do espaço escolar. Novas
habilidades também foram desenvolvidas, e o uso da tecnologia foi importante, assim como
entendê-la foi fundamental para deixar as aulas mais dinâmicas e próxima da realidade dos
alunos. A readaptação dos conteúdos para o ensino remoto, foi uma das principais estratégias
realizadas antes de iniciar as aulas, para isso se fez necessário diversas reuniões com o
coordenador de estágio, docente orientador e professor supervisor técnico visando organizar a
grade de conteúdo, plataformas que poderiam ser usadas durante as aulas que pudessem melhor
auxiliar os alunos, e quais metodologias ativas que levassem os mesmos a fazer parte do seu
processo de ensino-aprendizagem. Portanto, o estágio remoto foi de extrema importância para
nosso sucesso pessoal e profissional, preparando-nos para as adversidades e mostrando que se
reinventar ajuda a agregar valores, para fazer desse “novo normal” um momento de trocas e
empatia pelo outro.

5 Agradecimentos:
À Deus, primeiramente, que sempre nos guia. Ao Supervisor e Coordenador do Estágio,
Carlos Erick Brito, que nos direcionou e ajudou sempre que necessário. Aos supervisores
técnicos, José Ângelo e Ana Carolina (professores responsáveis pela disciplina de ciências nas
turmas do 7º ano, no Colégio COLUN) que estiveram presentes em todo momento, dando apoio
e orientação, compartilhando suas experiências docentes que nos auxiliaram para nossa
formação e conclusão do estágio. A nossas famílias pelo apoio, e aos nossos amigos de estágio
que passaram conosco por essa experiência que muito agregou para nosso crescimento
profissional.
6 Referências:
BRASIL. Portaria Nº 343, de 17 de março de 2020. Dispõe sobre a substituição das aulas
presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo
Coronavírus -COVID-19. D.O.U Acesso em: 06 mai.2021
BRASIL. Lei no 9.795, de 27 de Abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui
a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm. Acesso em: 07 mai. 2021.
GARCIA, T. C. M.; MORAIS, I. R. D.; ZAROS, L. G.; REGO, M. C. F. D. Ensino remoto
emergencial: orientações básicas para elaboração do plano de aula. Natal: SEDIS/UFRN,
2020.
MENEZES, L. C. Ensinar ciências no próximo século. In: HAMBURGER, E. W.; C.
MATOS (Orgs). O desafio de ensinar ciências no século XXI. São Paulo: EDUSP. 349p.
2000.
OLIVEIRA, E. da S. G.; COSTA, C. S. L. C. Introdução às metodologias ativas. Unidade 1.
Natal: SEDIS/UFRN, [20--].
SANTOS, A. M. P.; FRANZOLIN F.; M. FEJES. Projeto Aves, um exemplo de ensino de
ciências aliado ao uso de novas tecnologias. Associação Brasileira de Pesquisa em
Educação em Ciências, Atlas do ENPEC nº 5. 2005.
UNESCO. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Ensino de
Ciências: o futuro em risco. Brasília: Unesco, 7 p. 2005.

ESTÁGIO E PANDEMIA: PESQUISA E PLANEJAMENTO NUM CENÁRIO DE
INCERTEZAS

PIRES, Fabiele Rosa1; NOAL, Gabriela Rodrigues2; CESCHINI, Mayra da Silva
Cutruneo3.
1

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal
do Pampa– Campus São Gabriel/RS
E-mail da aluna: fabielepires.aluno@unipampa.edu.br;
2
Acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal
do Pampa– Campus São Gabriel/RS
E-mail da aluna: gabrielanoal.aluno@unipampa.edu.br;
3
Professora Substituta do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da
Universidade Federal do Pampa– Campus São Gabriel/RS
E-mail da professora: mayraceschini@unipampa.edu.br;

Resumo:
Para manter os processos educativos, frente ao cenário pandêmico causado pelo novo
Coronavírus, implementou-se o ensino remoto (ERE) na Educação Básica e Superior,
impactando, também a realização dos estágios nos cursos de licenciatura. Diante da importância
do desenvolvimento das práticas de estágio e das dificuldades que se apresentaram na realização
do mesmo durante a pandemia, o presente relato de experiência objetiva contribuir para a
reflexão acerca dessa prática formativa tão importante para a formação da identidade docente
dos licenciandos, realizada de forma remota, no primeiro semestre letivo de 2020, dentro da
componente curricular de Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino Fundamental, ofertada no
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Pampa. Todas as
atividades dessa componente foram adaptadas ao ERE, com aulas síncronas e assíncronas
contando com atividades de pesquisa por meio de questionários, entrevistas e análise
documental, escrita dos resultados e planejamento das atividades educativas diante da incerteza
que encontraríamos no semestre vindouro. A partir de nossas vivências e reflexões tornou-se
evidente que o estágio supervisionado é de grande importância em nossa formação e, que no
cenário pandêmico, pode apresentar prós e contras, em virtude das incertezas, reforçando a
superação de desafios que envolvem a docência.

Palavras-chave: Estágio Curricular. Formação docente. Pandemia. Ensino Remoto.
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1 Introdução
No ano de 2020 a educação no Brasil necessitou passar por mudanças impactantes
devido à pandemia do novo Coronavírus, para manter os processos de ensino e aprendizagem
frente ao cenário de afastamento social adaptou-se as práticas educativas ao modelo de ensino
remoto emergencial - ERE (VALENTE et al., 2020). Desse modo, as redes de ensino, as escolas
e sobretudo os docentes precisaram reinventar suas práticas pedagógicas para poder prosseguir
com o ano letivo , utilizando-se de espaços virtuais para promover os processos educativos. O
termo ERE, segundo Hodges et al. (2020), é utilizado para determinada mudança no processo
educacional que ocorre em um período temporário, permitindo a apresentação dos conteúdos
de maneira diferenciada, quando diagnosticada uma situação de crise.
Assim como as escolas vêm enfrentando muitos desafios para adaptar-se a esse modelo
de ensino, percebe-se que as licenciaturas também foram abaladas, pois de certo modo os
licenciandos também tiveram de se reinventar, principalmente aqueles que estavam prestes a
vivenciar seus estágios curriculares, afim de programar-se para um estágio repleto de incertezas,
o qual não tinham conhecimento se a prática educativa se daria de forma presencial ou remota.
O estágio supervisionado segundo Pimenta (2010) tem muito a oferecer, pois é a partir
dele que podem se formar professores pesquisadores, que vinculam a pesquisa como prática,
inserindo ou até mesmo motivando professores da Educação Básica, os quais recebem os
estagiários, para a formação continuada. Assim, é notável a grande importância do estágio
supervisionado tanto na formação de futuros docentes, quanto para docentes já em exercício,
na medida com que se atrela a pesquisa junto a prática docente.
Diante da importância do desenvolvimento das práticas de estágio e das dificuldades
que se apresentaram na realização do mesmo durante a pandemia, o presente relato de
experiência objetiva contribuir para a reflexão acerca dessa prática formativa tão importante
para a formação da identidade docente dos licenciandos realizada de forma remota, no primeiro
semestre letivo de 2020, na Universidade Federal do Pampa.

2 Metodologia
Esse trabalho apresenta-se na forma de relato de experiência que segundo Cavalcante
(2012), trata-se de um método de pesquisa que descreve e apresenta ideias, questionamentos e
observações sobre experiências a respeito de uma vivência em meio profissional que seja
também de interesse da área científica. Desse modo, o presente relato de experiência apresenta
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a reflexão sobre a realização de pesquisa e a elaboração de um planejamento de estágio em
tempos de pandemia, momento de muitas incertezas e questionamentos, bem como as
percepções da acadêmica de sob o componente curricular de Pesquisa e Prática Pedagógica no
Ensino Fundamental, ofertada no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da
Universidade Federal do Pampa, de forma remota no primeiro semestre letivo de 2020.

3 Resultados e Discussão
A componente curricular de Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino Fundamental é
um dos requisitos obrigatórios para acadêmicos de Licenciatura em Ciências Biológicas na
Universidade Federal do Pampa, pois é nesta componente que é realizado o primeiro estágio,
no qual é realizada uma pesquisa sobre a prática pedagógica nas escolas e o planejamento das
atividades de ensino que o estagiário realizará no semestre seguinte. No cenário pandêmico que
estamos vivenciando tivemos que passar por muitos desafios e adaptações, sendo necessária
uma modificação nos planejamentos de estágio no Ensino Fundamental. Assim, com aulas na
forma remota os acadêmicos começaram seus preparativos para a elaboração dos
planejamentos, contando com aulas síncronas via Google Meet e aulas assíncronas com
atividades de pesquisa, escrita dos resultados e dos planejamentos.
Desse modo, primeiro foi realizada uma análise do Projeto Político Pedagógico (PPP)
da escola-campo, onde, futuramente, deveria ser realizado o estágio, a fim de que os
licenciandos entendessem e se familiarizassem com a política pedagógica em vigência na
escola, para fim de saberem a sua organização e estruturação, maneira como foi feito e se
continham dados significativos para uma percepção da imagem que a escola os passava. Foram
realizadas também entrevistas com a supervisora pedagógica para sanar dúvidas e
questionamentos que surgiram no decorrer da análise documental do PPP. Os quais foram de
grande importância para que pudéssemos entender como esses funcionam e como são escritos
e aplicados nas escolas.
Além disso, foram elaboradas pelos discentes dois questionários que foram endereçados
a diretora da escola e as professoras de Ciências, com o intuito de conhecer e ambientar os
licenciandos com as turmas, as professoras e os métodos mais eficazes de fazer uma abordagem
de conteúdos em ensino remoto e ou/presencial, em seguida, sendo feita também uma análise e
estudo da respostas. Por meio desse instrumento foi possível perceber as angústias,
inseguranças e também êxito dos professores, que haviam tido que adequar suas aulas ao ERE,
atreladas às dificuldades dos alunos a se adaptar de uma hora para outra a um modelo de aula
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totalmente diferente do que estavam acostumados. Na medida com que iam fazendo tais
análises, os acadêmicos já estavam construindo seu projeto o que foi bastante eficaz, pois assim
aprendiam e produziam ao mesmo tempo, sem que se tornasse uma atividade maçante e
acumulativa.
Quando solicitada a escolha de tema e anos que desejavam dar aula, pode-se dizer que
todos ficaram bastante inseguros, pois mesmo com as análises feitas de forma remota, era muito
difícil ter uma percepção das turmas, dos seus perfis e de como seriam as aulas, pois não houve
nenhuma observação em sala de aula devido ao período de ERE.
Posteriormente, chegara a hora de planejar as aulas, e cada vez surgia mais
questionamentos e incertezas de como seria o estágio e de como faríamos para planejar algo tão
incerto. E se planejássemos algo e depois não pudéssemos executar? Enfim, depois de tantos
questionamentos, tinha que ser feito o tão esperado e tão assombroso planejamento. Então os
licenciandos foram orientados a planejar de forma com que abrangesse todas as possibilidades
que viessem a acontecer, ou seja, planejar atividades que pudessem ser aplicadas
presencialmente e, se necessário, adaptadas ao ensino remoto emergencial ou ao ensino híbrido.
Finalmente foi possível concluir esse percurso inicial dos estágios na Educação Básica,
rendendo muitos desafios, inseguranças, mas também muitos aprendizados que iremos carregar
ao longo de toda a nossa carreira docente, mas que também deixam muitos déficits, pois a
vivência e experiência em ambiente escolar deve ser humanizada, de modo que consigamos
sentir presencialmente a experiência do “ser professor”. Sabe-se que existem muitas
preocupações que cercam a formação inicial dos professores, sendo algo bastante propício, já
que percebe-se muitos professores que veem sua prática pedagógica como algo muito básico,
de modo que também nota-se muitos licenciados e licenciandos em formação mostram-se
inseguros, bem como pensam não estarem bem preparados para exercerem sua caminhada pelo
trajeto e construção do seu ser professor no âmbito docente (PIMENTA; LIMA, 2004; ROSA;
SCHNETZLER, 2003).

4 Considerações Finais
Com este relato de experiência objetivamos contribuir para a reflexão acerca da
realização de práticas de estágio durante a pandemia pois as mesmas são de grande importância
para a formação da identidade docente dos licenciandos. A partir de nossas vivências e reflexões
tornou-se evidente que o estágio supervisionado é de grande importância em nossa formação.
No cenário pandêmico, no entanto, pode apresentar seus prós e contras, pois este é um período
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repleto de incertezas, as quais pudemos superar a partir do enfrentamento aos desafios postos,
sabendo que ainda teremos de encarar outros.
Assim, torna-se necessário que nós, como licenciandos e futuros licenciados,
procuremos aprender o máximo possível, para que esse período deixe marcas positivas em
nossa formação, visto que, a prática vindoura do estágio supervisionado no Ensino
Fundamental, em tempos de pandemia, trará consigo inúmeros novos desafios para nossa
formação, assim como trouxe para alunos e professores da Educação Básica. Destacamos que
esses desafios somaram-se a incontáveis superações e aprendizados, que atrelados com a
pesquisa e prática pedagógica foram potencializadores da construção de muitos conhecimentos.
Reforçando a superação de desafios que envolvem o “ser professor”.
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Resumo:
Este artigo tem como principal finalidade construir uma reflexão sobre como as Tecnologias
Digitais da Informação e Comunicação - TDICs foram essenciais para a tentativa de
promover uma maior interação e participação ativa dos estudantes nas aulas síncronas;
pontuar algumas definições, análises e reflexões sobre as metodologias ativas e tecnologias
digitais e apresentar uma experiência no Ensino Remoto no nono ano do Ensino
Fundamental II, no município de Uberlândia. Utilizamos da ferramenta Padlet (mural digital
interativo) no qual nos permitiu a dinamicidade, a interação e a troca de conhecimento,
conteúdos e entre outro tanto nas aulas síncronas ou assíncronas. A escolha do método e da
ferramenta no ensino remoto para este relato foi um divisor de conhecimento para nossa
prática escolar e que nos possibilitou conhecer, criar, estudar e nos formar para que
pudéssemos de fato levar aos nossos estudantes tanto da rede privada quanto da rede pública
experiências de efetiva construção de conhecimento e interação, por meio dos aplicativos
Padlet e do Google Meet.
Palavras-chave: Metodologias ativas. TDICs. Ensino Remoto.
1 Introdução
As metodologias ativas tiveram o seu boom no contexto da pandemia da Covid-19,
que nos impôs um novo e desafiador cenário educacional em 2020: o Ensino Remoto. No
entanto, as ideias de aprendizagens significativas, interação sociocultural, autonomia e
protagonismo do aprendiz foram introduzidas há tempos pelos trabalhos dos pensadores
como Freire, Vigotsky, Dewey, entre outros.

John Dewey inscrito em um movimento educacional progressista tinha como um de
seus objetivos ensinar a criança a partir de sua autonomia, vivência e do seu interesse diante
do processo de "construção e reorganização" da experiência do aprendiz (DEWEY, 1959).
Nesse sentido, a educação deve acompanhar o estudante durante toda sua vida
desenvolvendo, portanto, sua criatividade, autonomia, aprendizagem e capacidade de se
relacionar e estabelecer na sociedade. (ALMEIDA, 2008).
No contexto educacional, as metodologias ativas têm sido um desafio para
professores/as desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, principalmente porque,
normalmente, elas são associadas a algumas generalizações: ensino tradicional x ensino
inovador e uso de tecnologias. Neste primeiro momento de nosso trabalho, pretendemos
pontuar algumas definições e análises necessárias à compreensão desta temática para além
destas formulações.
Como supracitamos, as metodologias ativas são formas de ensino em que os
estudantes são incentivados a participar de forma mais decisiva e autônoma do processo de
ensino-aprendizagem e como aponta Moran (2018, p.41) ela é "uma estratégia centrada na
participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma
flexível, interligada e híbrida." Desta forma, para que o estudante seja atuante no seu
processo de ensino-aprendizagem, é fundamental repensar o papel do professor para criar as
condições para que isto aconteça no ambiente escolar. Como fazer, o que priorizar, qual
metodologia utilizar?
Assim, um dos caminhos possíveis ao professor consiste em formular problemas,
criar cenários problemáticos, fictícios ou não, proporcionando aos estudantes situações e
oportunidade de conhecer, refletir e criar soluções. É importante reforçar que as
metodologias ativas são construções e reconstruções no sentido de facilitar a aprendizagem
tornando-a mais "interessante". No papel de mediador, espera-se que o professor seja capaz
de estabelecer e "facilitar o processo de construção de conhecimento de modo a levar os
educandos a aprender a aprender e assim adquirir habilidades, atitudes e competências."
(SILVA et al., 2017, p.32).
Visando contribuir com o aprendizado dos nossos estudantes, conforme estas
perspectivas teóricas apresentadas pelos autores indicados acima, buscamos inspiração nas
metodologias ativas para subsidiar e inovar nossa prática pedagógica aliando-as às
tecnologias digitais empregadas no ensino remoto. Nesse sentido este relato de experiência
tem como objetivo principal construir uma reflexão sobre como as Tecnologias Digitais da

Informação e Comunicação - TDICs que foram essenciais para a tentativa de promover uma
maior interação e participação ativa dos estudantes nas aulas síncronas; pontuar algumas
definições, análises e reflexões sobre as metodologias ativas e tecnologias digitais e
apresentar uma experiência no Ensino Remoto nos anos finais do Ensino Fundamental II, no
município de Uberlândia.

2 Metodologia
Neste estudo as professoras pesquisadoras optaram por apresentar um relato de
experiência no Ensino Remoto Emergencial, implementado em 2020, em função da
pandemia da COVID-19, em uma escola pública do município de Uberlândia no ano de
2020. As atividades realizadas foram desenvolvidas em uma turma de nono ano do Ensino
Fundamental II. Nosso objetivo neste trabalho é construir uma reflexão a respeito das TDICs
e promover maior interação e participação ativa dos estudantes nas aulas síncronas. Diante
os nossos objetivos construímos as seguintes problematizações: como trabalhar com
metodologias ativas se não tem sequer vestígios de presença daqueles que deveriam assumir
o protagonismo da própria aprendizagem? Como criar condições de interação e
protagonismo sem que isto exija ligar câmeras ou falar no microfone? Como saber se os
estudantes estão acompanhando e transitando nos percursos de aprendizagem elaborados
com tanto empenho, mesmo lidando com as novidades das tecnologias?
Estes foram os questionamentos que nortearam as escolhas das experiências aqui
relatadas e que compõem a nossa percepção diante da escolha da ferramenta Padlet (mural
digital interativo) para descrever brevemente este artigo. Optamos por utilizar uma
ferramenta conhecida como Padlet, um mural digital interativo que permite a dinamicidade,
a interação e a troca de conhecimento, conteúdos e entre outros que podem ser registrados,
guardados e compartilhados com professores e estudantes de forma remota ou não remota.
Para essa ferramenta ser efetivamente utilizada pelos estudantes, as professoras utilizaram a
metodologia Rotação por Estações, que cria diferentes maneiras de acesso ao conteúdo
selecionado em um ambiente virtual (sala de aula) permitindo ao aluno ter acesso a diferentes
recursos por meio de um “circuito”.
Assim, a rotação por estação é uma excelente metodologia quando se deseja trabalhar
com recursos ou assuntos diferentes de uma mesma temática. O professor elabora os
percursos de aprendizagem: escolhe textos, seleciona imagens, vídeos e/ou elabora uma

reflexão em cada parada. Normalmente, não há uma ordem pré-definida, montam-se as
estações com orientações de atividades a serem desenvolvidas.
No caso do Ensino Remoto no ano de 2020, propomos aos estudantes do nono ano
do Ensino Fundamental II como tarefa de casa que pesquisassem sobre a temática que seria
trabalhada nas próximas aulas: Ditadura Militar no Brasil. Criamos uma conta no https://ptbr.padlet.com/dashboard e pesquisamos alguns vídeos, charges e diferentes materiais que
permitissem aos estudantes conhecer, refletir, interagir e construir seus próprios conceitos
sobre os Atos Institucionais. Assim construímos o mural como se fossem estações com
algum material para analisar e deixar registrado algum comentário sobre a atividade
proposta. Fizemos ao todo 6 estações usando os seguintes recursos: vídeo curto de 5 minutos,
texto síntese, 2 reportagens de jornal da época, charge e proposta de elaboração de conceitos.
Na aula síncrona, após apresentar a proposta de atividade, geramos um link a ser
compartilhado com os estudantes para que eles pudessem entrar na atividade e realizar a
atividade solicitada em cada estação. Veja na Figura 1 parte da estrutura das estações no
Padlet elaborado.
Figura 1- Montagem do Padlet e das estações

Fonte: Elaborado pela autora.

Enquanto os estudantes passavam pelas estações deixando sempre algum comentário
sobre a atividade, era possível interagir com eles e ao mesmo tempo avaliar o que ficou bem
compreendido e o que gerou dúvidas ou equívocos. Neste processo de mediação, era possível
tirar dúvidas dos estudantes e dar feedback imediato nos comentários postados. Em cada
recurso, tinha-se um objetivo de refletir ou conhecer determinado aspecto do conteúdo sendo
solicitado em cada estação uma tarefa com alguma habilidade específica: identificar algum
tema, expressar uma síntese com palavra ou expressão, explicar alguma relação e definir
conceitos conforme apresentado na Figura 2 criada pelas professoras, veja os comentários
ao lado referentes à última estação.

Figura 2- Socialização do mural digital e a interação no chat

Fonte: Elaborado pela autora.

Percebemos na figura acima, que ao lançar o link no chat do Google Meet, os
estudantes começavam a visitação das estações realizando as tarefas solicitadas em cada uma
delas. Íamos acompanhando tudo pela tela, na qual se encontrava em apresentação o mural
digital com os comentários surgindo em cada estação.
Depois de um tempo, ao perceber que a maioria havia passado por todas as estações
abríamos espaço para comentários, quando a sala não era tão participativa, partíamos dos
comentários feitos nas estações para fazer questionamentos sobre o tema e suscitar algum
debate. Conforme o grau de envolvimento da turma, era possível explorar o Padlet por mais
uma ou duas aulas seguidas. Além disso, ele serviu de material de estudo para fazer
exercícios de revisão e para a própria avaliação. Também utilizamos esta ferramenta como
forma dos estudantes apresentarem trabalhos uns para os outros, já que a maioria dos
estudantes não aparecem na câmera, o mural marca o espaço da visualização sendo
necessário apenas abrir o microfone para expor suas ideias.

3 Resultados e Discussão
As imagens expostas acima e o relato dos momentos realizados pelos estudantes
diante as novas tecnologias e a interação dos mesmos nos trouxe à reflexão de algumas das
várias vantagens do uso dessa tecnologia nas nossas aulas remotas e também das
desvantagens. Segue abaixo as proposições de algumas vantagens e em seguida
desvantagens: É uma ferramenta gratuita e de fácil acesso e manejo; Permite interação via
comentários dos estudantes e até mesmo inserção de vídeos, imagens e áudios por parte dos
participantes, no entanto, neste caso é fundamental que se configure a opção de aprovar
postagens para evitar possíveis constrangimentos durante as postagens; Fácil acesso ao link

e compartilhamento do mesmo; Permite construção coletiva, visto que é possível
compartilhar o mesmo com outros colaboradores. E quanto às desvantagens: Embora seja
uma ferramenta gratuita, há um limite de produção de Padlet para cada conta registrada.
Assim, para usar mais de 5 murais digitais, é necessário fazer um plano pago ou apagar e
reaproveitar cada Padlet elaborado.

4 Considerações Finais

Acreditamos que este processo extrapola a dicotomia entre ensino tradicional (aulas
expositivas, o quadro e giz) e o ensino inovador (tecnologias, aprendizagem em pares,
trabalho em grupo). Na experiência com o Padlet, percebemos que ao intermediar as
passagens pelas estações, permitimos que os estudantes tivessem participação ativa e
autônoma no processo de apropriação das atividades propostas em seu próprio ritmo e
construindo suas próprias reflexões. E a escolha do método e da ferramenta no ensino remoto
para este artigo foi um divisor de conhecimento para nossa prática escolar e que nos
possibilitou conhecer, criar, estudar e nos formar para que pudéssemos de fato levar aos
nossos estudantes tanto da rede privada quanto da rede pública experiências de efetiva
construção de conhecimento e interação, por meio dos aplicativos Padlet e do Google Meet.
Concluímos este relato com dois trechos que nos move a tecer novas redes com nossos
estudantes ao longo de suas vidas.
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Resumo:
Este trabalho surge como pesquisa exploratória do cenário da oferta dos cursos de
licenciatura em Goiás otimizada pelos procedimentos iniciais da pesquisa “Formação de
professores: sujeitos, políticas, projetos e ações” desenvolvida no contexto do Programa de
Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Catalão. Utiliza a pesquisa
bibliográfica e censitária para compreender o contexto de influência das políticas que
corroboraram para expansão dos cursos de licenciatura, bem como, delinear o contexto das
Instituições de Ensino Superior (IES) que oferecem cursos para a formação inicial de
professores para Educação Básica no estado de Goiás. Assistimos ao setor privado tomar o
espaço educacional e tornar o Ensino Superior um mercado de formação a distância,
sobretudo, ao que se refere aos cursos de licenciatura. O crescimento acelerado do setor nos
leva a refletir que novos caminhos devem ser traçados pela universidade pública, caminhos
que levem ao aumento da oferta e de vagas em IES públicas. Compreender os determinantes
da educação proporciona ao educador novas formas de atuação, o insere nas arenas de debate
o colocando em posição de luta em defesa da educação emancipadora, que oferecerá ao
indivíduo o descortinamento dos intentos reais daqueles que necessitam da sua força de
trabalho.
Palavras-chave: Formação de Professores. Políticas Educacionais. Contexto da Influência.
1 Introdução
O presente trabalho se desenvolve como parte dos procedimentos iniciais da pesquisa
“Formação de professores: sujeitos, políticas, projetos e ações” desenvolvida no contexto da
Linha de Pesquisa em Práticas Educativas, Formação de Professores e Inclusão (NEPPEIN)
vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação (PPGEDUC) da Universidade
Federal de Catalão (UFCAT). Este trabalho surge como pesquisa exploratória do cenário da
oferta dos cursos de licenciatura em Goiás otimizado pela referida investigação.
A pesquisa é de caráter exploratório e qualitativo e tem como objetivo compreender
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o contexto da influência das políticas que corroboraram para expansão dos cursos de
licenciatura, bem como, delinear o cenário das Instituições de Ensino Superior (IES) que
oferecem cursos para a formação inicial de professores para Educação Básica no estado de
Goiás. Este estudo foi oportunizado pelas discussões iniciais para elaboração do projeto de
pesquisa, nas quais compreendemos ser necessário para determinar os procedimentos e
metodologia da pesquisa, em suas etapas e definição das amostras, construir um panorama
dos cursos de licenciatura no estado de Goiás por meio do levantamento quantitativo e
geográfico das IES que os oferecem.
Buscando compreender como foi se construindo a oferta e a demanda dos cursos de
licenciatura no Brasil, inicialmente trazemos a discussão do contexto da influência das
políticas educacionais a partir da década 1990, que determinam e justificam a expansão do
Ensino Superior e a atual conjuntura dos cursos de licenciatura. Na sequência buscando
responder como se configura a oferta dos cursos de licenciatura no estado de Goiás quanto
à distribuição das IES nas Regiões de Planejamento do Estado, às matrículas por categoria
administrativa e modalidade de ensino apresentamos o que as informações do Censo do
Ensino Superior – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) – e do Sistema de Regulação do Ensino Superior e-MEC1 nos revelam.
2 Metodologia
Compreendemos a pesquisa como atividade teórica que indaga e constrói a realidade,
como ação que dela se alimenta e a ela retorna como produto das reflexões empreendidas
pelos pesquisadores. Nessa direção, utilizamos os dados quantitativos e qualitativos, de
forma que as Análises Censitárias – Sinopses Estatísticas do Ensino Superior do Censo da
Educação Superior (INEP) e do Sistema de Regulação do Ensino Superior (E-MEC) – se
revelam como reação e qualidade do fenômeno social estudado. (MINAYO, 1994).
Como estratégia de coleta e análise de dados com vista à consecução dos objetivos
propostos, a investigação partiu da pesquisa bibliográfica e documental utilizada para
aproximar o pesquisador do objeto pesquisado, procedimento recomendado por Gil (2002).
O diálogo entre os autores ressaltados corrobora para análise e compreensão do contexto
político-ideológico que influiu e influi nas políticas educacionais e de formação docente

Sistema do Ministério da Educação (MEC) responsável pela tramitação eletrônica dos
processos de ato regulatório das IES do Brasil. É uma plataforma que permite a consulta
sobre a situação dos cursos e das instituições da rede federal de educação superior do país.
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determinando o perfil de formação e atuação do professor da educação básica.
Para compreendermos como se configura a oferta dos cursos de licenciatura: o
número de matrículas em relação à categoria administrativa e a modalidade de ensino, foram
utilizados os dados do Censo da Educação Superior, sistematizados pelo Inep, por meio dos
resumos técnicos. A partir deles trouxemos o esboço do cenário que vem se delineando no
Ensino Superior no Brasil nos últimos vinte anos, em específico nos cursos de licenciatura.
E ao que se refere a delimitação do cenário da oferta das licenciaturas no estado de
Goiás, consideramos a divisão e organização geográfica de Planejamento do Governo do
Estado em dez regiões: Centro Goiano, Entorno do Distrito Federal, Metropolitana de
Goiânia, Nordeste Goiano, Noroeste Goiano, Norte Goiano, Oeste Goiano, Sudeste Goiano,
Sudoeste Goiano e Sul Goiano (IMB, 2018). Como fonte de dados das IES e cursos ativos
utilizamos o portal e-MEC, base de dados oficial do Ministério da Educação (MEC). A
consulta foi realizada no período entre 25 de junho de 2020 e 16 de julho de 2020.
3 O contexto da influência das políticas educacionais e formação de professores na
década de 1990 a 2000
Desde o início da década de 1990 as políticas educacionais são direcionadas por uma
agenda político-econômica orquestrada pelo empresariado nacional, que busca produzir uma
sociabilidade neoliberal alinhada aos interesses privados do capital (NEVES, 2005).
Segundo Shiroma, Garcia e Campos (2011), durante a década uma agenda educacional, em
consonância com o ideário neoliberal da Terceira Via, é construída pela articulação dos
empresários em fóruns e documentos, com o intuito de intervir e reformar a educação
brasileira. A reforma educacional, sobretudo, acontece sob a influência dos objetivos dos
organismos multilaterais disseminados em suas conferências mundiais (NEVES, 2005).
Nesse sentido, as reformas educacionais são influenciadas pelas propostas dos
organismos multilaterais, que contribuem para a manutenção da ideologia capitalista por
meio da “pedagogia da competência”, que não apenas se concentrava em tornar a educação
e a escola “[...] mais eficaz e adequada às novas demandas do capital, mas também formar
um trabalhador de um novo tipo, com disposições subjetivas e atitudinais compatíveis com
a chamada sociedade do conhecimento”. Não se trata mais somente qualificar os indivíduos,
mas torná-los “empregáveis” (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 2011, p. 226).
Neves (2005) aborda o interesse e a intervenção social do empresariado sob o lema
“responsabilidade social”, que antes era compreendido como altruísmo burguês, como
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ideologia que supera a filantropia social, transformando-se em “algo mais orgânico à classe
proletária, operacionalizando, portanto, seu projeto de sociabilidade” (2005, p. 151). A
relação entre os aparelhos estatais e a sociedade civil começa a ser redesenhada sob os
conceitos de colaboração e parceria.
Nessa direção, Ball (apud HOSTINS; ROCHADEL, 2019, p. 75) elucida na
discussão teórico-metodológica sobre pesquisas em políticas educacionais, que a
privatização é
[...]complexa, multifacetada e transversal aos diferentes e múltiplos níveis
no campo da política: institucional, nacional e internacional. Ela produz
mudanças na concepção do estado por meio de uma retórica de parcerias,
expansão, diversificação e lucratividade [...].

Para o autor a complexa inter-relação entre o Estado e as empresas, não se define pela
proeminência do determinismo econômico, na qual o Estado é inoperante, este “[...] age em
nome de seus próprios negócios nacionais para promover e financiar serviços educacionais
e usa as políticas públicas para estimular o investimento externo dinâmico [...]”.(2019, p.
73).
Nesse interim, ressaltamos que o movimento das políticas nacionais deve ser
observado como produto de “ influências e interdependências” das políticas globais e locais.
As novas formas de participação da burguesia no contexto da influência das políticas
educacionais – “governança, networks, filantropia e administração da performance” –
delineiam os limites das relações entre o público e o privado e organizam novas formas de
agir e fazer a política e seus novos espaços de debates e constituição (BALL, p. 102, 2001).
Os princípios do neoliberalismo se fundiram as políticas adotadas pelo Estado
brasileiro e ganham representatividade nas políticas educacionais que elegem o debate e
atuação de políticas de avaliação e responsabilização das instituições de ensino e de seus
atores, “defendidas pelas corporações e agências internacionais” (IOSIF 2012, p. 54). E
ressaltamos, que é neste contexto político em construção que a nova Lei de Diretrizes e Bases
da Educação de 1996 foi elaborada.
No bojo das reformas educacionais há o movimento para expansão do Educação
Superior sob os moldes da pedagogia das competências e da “pedagogia da hegemonia”
(NEVES, 2005). Diante ao debate exposto sobre o contexto da influência das políticas
educacionais nas décadas de 1990 e 2000, no que se refere aos objetivos desta pesquisa
exploratória, ressaltamos que o processo de expansão do Ensino Superior oportunizado por
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diversos condicionantes e as reformas atuais devem ser observadas com olhos mais atentos,
sobretudo, à responsabilidade relegada a este nível de ensino sob a pedagogia necessária
para a formação do profissional que corresponda as exigências do mercado, principalmente
da formação profissional do docente da Educação Básica.
Nas décadas seguinte o processo de expansão do Ensino Superior se desenvolve nas
ações de: interiorização e descentralização de universidades públicas e privadas; a
diversificação da oferta e o aumento de vagas; fomento ao ensino a distância; a instituição
do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(REUNI); a oferta de bolsas e financiamentos estudantis - Universidade para Todos (Prouni)
e o Fundo de Financiamento ao Estudante (FIES) direcionados à educação privada; os
programas e bolsas de assistência e permanência nas universidades públicas; a
democratização do acesso ao Ensino Superior por meio do ENEM; expansão e reestruturação
das institutos federais e a Lei de cotas (BRASIL, 2006; 2014).
Diante das novas agendas políticas, econômicas e sociais as reformas na formação
de professores e em suas práticas pedagógicas foram ganhando espaço e prioridade nos
discursos políticos de toda sociedade, pois o papel do professor na educação brasileira passa
a ser percebido como fundamental ao projeto de sociabilidade em construção.
Após as prescrições da LDB de 1996, o lócus para formação de professores passa a
ser as instituições de Ensino Superior. A lei estipula o prazo de dez anos para os sistemas de
ensino se adequarem às exigências, que segundo Gatti e Barreto (2005) foi um prazo
importante pois o déficit de profissionais com formação adequada para atuação na educação
básica era significativo, sendo necessário tempo e esforço dos profissionais e financiamentos
por parte do governo para atender todo o contingente.
Nesse movimento reformista ao professor e a escola é imbuída a cultura de
responsabilização sobre os problemas do ensino, da prestação de contas dos resultados e
sansões quando não adequados, lhes sendo imposto o que pesquisadores Heimans, Singh e
Glasswel (2017) conceituam como responsability e accountability. Nesse sentido, a
responsabilidade indica a responsabilização individual da escola e do professor, em alcançar
os objetivos do Estado de “igualdade social e qualidade educacional”, traduzidos nas
categorias das avaliações externas.
As exigências para a formação de professores movem a oferta dos cursos de
licenciaturas. Em Neves (2011) percebemos que a crescente demanda por cursos de
licenciatura oportuniza as estratégias da pedagogia da hegemonia para conservação social
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no âmbito da educação privada. O professor em busca da formação complementar e
continuada ou inicial é impelido à formação em uma IES privada, recebendo uma formação
determinada pelos ideais do projeto de sociabilidade vigente nos moldes da pedagogia das
competências. Corroborando também com esses objetivos, a pesquisadora aponta a
utilização em larga escala do ensino a distância, que oferece uma formação profissional
aligeirada, pragmática e conservadora.
3.1 A ofertabilidade dos cursos de licenciatura: o quadro do estado de Goiás
O caminho para construção de políticas para a formação de professores para
educação básica nos três últimos séculos revela descontinuidades e precariedade nas
políticas para profissionalização docente. A historiografia do período remonta o caráter
ideológico das políticas hegemônicas, cujas inconstâncias não conseguiram estabelecer um
padrão sólido e resistente de formação de professores que combatessem os problemas
educacionais e sociais (SAVIANI, 2012; TANURI, 2000).
Avançando ao século XXI temos um cenário das políticas educacionais em
movimento em contextos sociais que se diferem em relação aos períodos anteriores, com
avanços no acesso a um extrato da população que estava à margem, entretanto, as ações,
políticas e programas não conseguem atender a emergência e urgência das circunstâncias
problemáticas de estratificação e exclusão social.
De acordo com Brito et al (2018, p. 24) o desenvolvimento das políticas para
educação nas décadas de 1990 e 2000, se fez em um cenário de luta e embate ideológico
defendido de um lado pelos movimentos organizados da sociedade e entidades educacionais
e do outro, a ótica das “políticas neoliberais em curso no Governo”. Neste momento o debate
se dá a partir de uma “[...] concepção conteudista, tecnicista do professor, reduzindo-o a um
"prático" [...]” e a orientação aos “[...] parâmetros das políticas do Banco Mundial para a
educação básica [...]” presente nas propostas do período (ANFOPE, 2000, p. 18).
Se há vinte anos os educadores receavam as “influências globais e internacionais”,
atualmente o terror se instaura. As novas propostas para formação de professores tramitam
em contextos políticos conservadores, no qual se promovem a desvalorização do campo
científico, o depreciamento e a exclusão da Universidade e das entidades educacionais das
“arenas públicas de construção dos discursos políticos” (MAINARDES, 2006, p. 51).
Nas décadas de 1990 e 2000 houve o crescimento do setor privado no campo
educacional, “uma vez que a educação passou a ser função de toda a sociedade”, como o
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preconizado pelo Plano Decenal de Educação para Todos, elaborado a partir da Conferência
Mundial sobre Educação para Todos no ano de 1990, bem como, a Lei de Diretrizes e Bases
para a Educação Nacional de 1996 (COMAR, 2005). Esse crescimento pode ser visto,
sobretudo, na urgência de cursos de formação de professores para os profissionais não
certificados, o que favoreceu a expansão do mercado de Instituições Privadas de Ensino
Superior de cursos de licenciatura (BRITO et al, 2018).
Nesse período o MEC cria o Programa de Formação Inicial para Professores dos
Ensinos Fundamental e Médio (PROLICENCIATURA), o Sistema de Universidade Aberta
do Brasil (UAB) e o Programa Universidade para Todos (PROUNI). As ações do governo
eram vistas com preocupação, pois eram consideradas insuficientes para solucionar ou
mesmo reduzir o déficit da formação de professores, bem como o redirecionamento das
verbas públicas para os setores privados e o “[...] crescimento desordenado das instituições
privadas, e para a crônica falta de recursos para implementação com qualidade de novos
cursos superiores das instituições superiores públicas” (BRITO et al, 2018, p.30).
Em 2005, temos emancipação da Educação a Distância (EAD) por meio do decreto
Nº 5.622 que regulamenta o artigo 80 da LDB, o qual incentiva o desenvolvimento e
veiculação de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino (BRASIL,
2005). Com isso o mercado do Ensino Superior, que já vinha sendo impulsionado pelo
avanço das tecnologias digitais e das transformações econômicas e sociais mundiais ganha
força e conquista seu espaço no Brasil (BELLONI, 2002).
O mercado dos cursos de ensino superior se tornou sedutor e nos últimos anos vem
mostrando um alto crescimento. Em relação aos cursos de licenciatura no início da década
de 2000 houve um crescimento tímido, mas que foi ganhando força devido ao aumento da
necessidade de profissionais para educação básica. Todavia, este mercado também tem se
ampliado com a oferta dos cursos de formação de professores. Considerando o contexto da
influência das políticas para formação docente é que objetivamos discutir o atual cenário da
oferta dos cursos no estado de Goiás.
Podemos observar na transição das décadas de 1990 a 2010, o mercado do Ensino
Superior se instaurando e o aumento acentuado no número de IES privadas onde ficou
concentrada a oferta dos cursos de licenciatura. Os dados observados no período de 1997 a
2003 revelam um aumento no número de IES no Brasil, sobretudo no setor privado. Nesse
período o número de IES públicas se manteve estagnado, no entanto, as IES privadas tiveram
um aumento de 239,77%, aumentando de 689 para 1.652. Ao final desse período o número
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de matrículas em cursos de licenciatura totalizava 1.218.269. De 2003 a 2010 as IES públicas
apresentaram um crescimento de 207 IES para 278 IES, enquanto o setor privado totalizou
2100 IES. Os cursos de licenciatura atingem o número de 928.748 matrículas na modalidade
presencial, sendo 50,6% em IES privadas; a educação a distância, por sua vez, somava
426.241 matrículas, sendo cerca de 80,5% em IES privadas. (INEP, 2003; 2010).
Em 2018 temos no Brasil o marco da modalidade EAD que supera a modalidade
presencial em número de matrículas. Totalizaram-se 1.628.676 matriculas em cursos de
licenciatura, das quais 50,2% foram na modalidade EAD: “o típico aluno de graduação a
distância frequenta um curso de licenciatura” (INEP, 2019). Os cursos de licenciatura
seguem a tendência e concentram 62,4% das matrículas no setor privado. O censo do Ensino
Superior referente ao ano de 2019, nos traz um total de 302 IES públicas e 2306 IES privadas
em todo país e revela um crescimento no percentual de matrículas em IES privadas,
totalizando 64%. Em relação à modalidade de ensino, as matrículas em cursos em EAD
crescem 3,1%, representando 53,3% dos ingressante nos cursos de licenciatura, e por sua
vez, a modalidade presencial representa 46,7% (INEP, 2020).
No estado de Goiás de acordo com Censo de 2018, foram 46.835 matrículas em
cursos de licenciatura, sendo 56,75% delas em IES privadas. No entanto, diferentemente do
cenário nacional, os cursos de licenciatura no estado se concentraram na modalidade
presencial, e por sua vez esses cursos tiveram seu maior número de matrículas em IES
públicas. E os cursos de licenciatura em EAD caminham com o perfil nacional sendo
oferecidos principalmente pelas IES privadas.
Pública - 20.256
EAD
PR E SE NC IAL

1579

Privada - 26.579
17.593

18.677

8.986

Gráfico 01: Matrículas em cursos de licenciatura no estado de Goiás por categoria administrativa e
modalidade de ensino - 2018.
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Censo da Educação superior 2018 (INEP, 2019)

Já no periodo seguinte, o Censo realizado em 2019 apresenta mudança significativa
em relação ao período anterior. No período de 2018 o maior número de matrículas em cursos
de licenciatura no estado de Goiás se localizava em IES públicas na modalidade presencial,
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cenário que se modifica em 2019. Temos um crescimento do número de matrículas nas
instituições privadas na modalidade EAD.
Pública - 22.063

EAD

3198

Privada - 28.918

20.795

PRESENCIAL

18.865

8.123

Gráfico 02: Matrículas em cursos de licenciatura no estado de Goiás por categoria administrativa e
modalidade de ensino 2019.
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Censo da Educação superior 2019 (INEP, 2020)

As matrículas em cursos de licenciatura na modalidade EAD em IES privadas
predominam atualmente no estado de Goiás. No entanto, apesar do número de matrículas
crescerem nos últimos períodos, nos deparamos com um cenário crítico em relação ao
percentual de concluintes dos cursos de licenciatura no estado. Para o número total de
matrículas em cursos de licenciaturas divulgados pelo último Censo 2019, temos apenas
cerca de 13,8% de concluintes e o percentual de concluintes nas IES públicas é ainda menor
totalizando 10,95%. Esses números corroboram para o delineamento de um perfil de
formação de professores que se constrói em IES privadas na modalidade EAD (Gráfico 03).

Pública - 2.416

E A D 62

PR E SE NC IAL

Privada - 4.615

3.020
2.354

1.595

Gráfico 03 – Concluintes dos cursos de licenciatura no estado de Goiás por categoria administrativa
e modalidade de ensino.
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Censo da Educação superior 2019 (INEP, 2020)

O típico egresso dos cursos de licenciatura do estado de Goiás cursou a modalidade
EAD em uma IES privada. Com esses números percebemos que as políticas têm garantido
o acesso ao Ensino Superior, mas não tem previsto meios de permanência para os alunos. E
ainda com todo movimento para expansão da universidade pública, o acesso a um curso de
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licenciatura em uma IES pública é restrito pela quantidade de IES e pelo número de vagas
oferecido.
De acordo com dados apresentados em relação ao número de matrículas nos cursos
de licenciatura no estado de Goiás, o curso de Pedagogia abrange 53,66% do número de
matrículas distribuídas em 103 IES, e se mantém como o curso de licenciatura mais
procurado. Na sequência temos as licenciaturas em Educação Física com 7,28%, História
com 6,13%, matemática com 5,16%, biologia com 4,99%, Letras português 3,98%.
Diante a limitação de dados específicos das IES diviguldos pelo nas Sinopses
Estatísticas do Ensino Superior do Censo da Educação Superior optamos pelo levantamento
também pelo portal e-MEC - base de dados oficial dos cursos e IES - no qual foi possível
levantar de forma mais específica as IES em atividade no estado de Goiás que oferecem
atualmente cursos de licenciatura. Para os objetivos desta pesquisa as informações
fornecidas pelos dois bancos de dados se complementam, entretanto, apresentam variações.
E essas podem ter ocorrido devido a atualização dos dados fornecidos serem realizadas em
período distintos. Todavia as informações se complementaram e serviram para identificar e
classificar as IES que oferecem cursos de licenciatura de acordo com as regiões de
planejamento do referido estado.
De acordo com as informações das IES ativas e seus respectivos cursos de
licenciatura, disponíveis no portal e-MEC, 134 IES estão em atividade. Dentre elas 10
Instituições Públicas que se dividem nas categorias administrativas federal, estadual e
municipal. As IES se dividem por todo o estado, se distribuindo em maior número pelas
regiões Metropolitana de Goiânia – 87 IES; Entorno Goiano – 51 IES; Centro Goiano – 40
IES. Na sequência: Sudoeste Goiano – 34 IES; Sul Goiano – 31; Norte e Sudeste Goiano –
24 IES; Oeste Goiano – 19 IES; Noroeste Goiano – 14; e Nordeste Goiano – 12 IES.
4 Considerações Finais
As influências de ordem econômica, por efeito da globalização e mercantilização,
traduzem internamente novas políticas de regulação social. Resultam em mudanças dos
modos de fazer a educação, modificam a escola, a subjetividade do trabalho docente, o
currículo. As políticas internas para educação, mesmo sendo em contextos diferentes que
ainda preservam algumas das especificidades locais, refletem as concepções ideológicas que
camuflam seu real intento de produzir uma educação excludente e tecnicista que atenda às
demandas do mercado. As políticas construídas a partir desse ideário não lutam contra as
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diferenças sociais, pelo contrário, dividem acentuadamente a sociedade entre aqueles que
recebem a educação para o trabalho e a superestrutura que controla o poder, e por efeito, a
sociedade. Incentivando a competição e o individualismo, levando a escola a entrar na lógica
focada dos resultados e números, que compreende como qualidade os resultados das
avaliações.
A tomada do espaço pelos atores privados que prometem soluções que levam a
qualidade, acarreta na imposição da lógica de mercado. Destarte, no contexto atual, atores
ligados ao setor educacional privado operam e traçam o destino das políticas educacionais e
de formação de professores. Os modelos de formação impostos pela Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e pela Base Nacional Comum Curricular para Formação de Professores
da Educação Básica (BNC – Formação) traduzem por meio dos conceitos de habilidades e
competências o enfoque nos resultados pautados nos termos de eficiência, eficácia e
qualidade.
A relação entre Estado e capital se mostra consciente. O Estado não abandona seu
papel de provedor da educação, conscientemente ele vem entregando a conta gotas ao
capital, que o tem recebido, exercido seu controle e colhendo resultados.
Ressaltamos na sistematização dos dados, que o acesso ao Ensino Superior tem sido
contemplado, no entanto, as políticas não têm garantido a permanência dos estudantes nos
cursos de formação de professores. Assistimos o setor privado tomar o espaço educacional
e tornar o Ensino Superior um mercado de formação a distância, sobretudo, ao que se refere
aos cursos de licenciatura. O crescimento acelerado do setor nos leva a refletir qual formação
tem-se oferecido aos futuros professores e que novos caminhos devem ser traçados pela
universidade pública, caminhos que levem ao aumento da oferta de vagas em IES públicas,
bem como a permanência dos licenciandos. A conscientização e a construção do pensamento
crítico-reflexivo são urgentes. Compreender os determinantes da educação proporciona ao
educador novas formas de atuação nas políticas, o insere nas arenas de debate e o coloca em
posição de luta em defesa de uma educação emancipadora, que oferecerá ao indivíduo o
descortinamento dos intentos reais daqueles que necessitam da sua força de trabalho.
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Resumo:
O objetivo deste trabalho é relatar as ações que estão sendo desenvolvidas no subprojeto do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Matemática
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), bem como, apresentar as principais
dificuldades sentidas pelos licenciandos durante as aulas remotas, consequência da
pandemia do COVID-19. De abordagem qualitativa, trata-se de um relato decorrente de
reflexões e vivências

enquanto integrantes do Pibid. De modo a não interromper o

processo de formação dos licenciandos, o grupo deu início às atividades no ano de 2020 e
trouxe consigo inúmeros questionamentos de como estas seriam realizadas, considerando
que é um projeto a ser desenvolvido na escola. A partir disso, nas reuniões do grupo geral,
começamos a traçar metas, objetivos e ideias sobre como iríamos desenvolver nosso
trabalho de forma satisfatória. Partimos da realidade de que a Educação, neste momento,
está acontecendo de forma remota e precisamos nos adequar. Aliado a isso, está o fato de

que em todas as escolas participantes, os alunos são de diferentes contextos sociais. Em
especial, na escola a qual nosso grupo atua, há necessidade de entregar as atividades
impressas, pois nem todos os alunos têm acesso à internet, o que impossibilita acompanhar
as aulas pela plataforma Google Meet. O trabalho é dividido entre oito bolsistas e a
professora supervisora que semanalmente desenvolvem atividades interdisciplinares e
desafios matemáticos, que fortalecem o vínculo com a escola. Para nos comunicarmos com
os alunos usamos as redes sociais, mais especificamente grupos no Facebook e Whatsapp,
que propiciam um maior alcance e integração entre a comunidade escolar. Esse espaço
também serve para sanar as dúvidas dos alunos. A partir das atividades realizadas,
podemos perceber a importância de conhecer diversas metodologias, as quais tivemos
conhecimento através de estudos realizados pelo grupo Pibid, possibilitando processos de
indagação, crítica e ação na procura de soluções,

além de valorizar a busca

pelo

aprimoramento profissional e a magnitude de um docente estar em constante formação.
Levando em conta o que foi observado, podemos destacar que estamos buscando caminhos
que fortaleçam nossos vínculos com os alunos com o intuito de facilitar o contato, além de
abranger nossos meios de comunicação para melhor atendê-los.

Palavras-chave: PIBID. Ensino Remoto. Formação Inicial.
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Resumo:
Esse estudo apresenta o relato das vivências advindas do estágio intitulado - Cotidiano da
Escola: Regência I - ofertado no 7º semestre do curso de licenciatura em Ciências Exatas, da
Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul. Devido ao cenário ocasionado pela
pandemia de Covid-19, esse estágio, em 2021, aconteceu na modalidade remota. Com oitenta
horas, esse estágio promove espaços de discussão, planejamento, implementação e reflexão da
prática docente, contemplando vinte e quatro delas de regência em turmas do Ensino
Fundamental. O período de regência durou seis semanas, sendo a primeira de observação das
aulas da professora supervisora e as demais de aulas de Matemática ministradas pela estagiária
licencianda em uma turma do 8º ano de uma escola pública do município de Caçapava do Sul,
RS. As ações realizadas ao longo desse estágio possibilitaram à licencianda momentos de
reflexões em torno da dinâmica das aulas ministradas, tendo sido identificada a preferência dos
estudantes por atividades que utilizam de recursos e/ou ferramentas digitais. Constatou-se que
o momento atual gera desafios para os profissionais da educação, pois além da tarefa de ensinar
é necessário desenvolver o aspecto investigativo, crítico e curioso para conseguir a atenção dos
estudantes inseridos em um mundo tecnológico.
Palavras-chave: Relato. Estágio. Matemática. Ensino Remoto. Educação Básica.
1 Introdução
O cenário atual, de pandemia por Covid 19, vem desafiando professores a buscarem
estratégias de ensino que promovam uma maior participação dos alunos nas aulas. As regras de
distanciamento social, que resultaram no fechamento das escolas, produziram fortes mudanças
nos processos de ensino e aprendizagem que, além de trazerem novas perspectivas para o contexto
escolar, exigem um processo formativo adequado dos docentes. Contudo, com relação aos
processos formativos, observamos que muitos professores tiveram que adaptar-se a essas
mudanças no âmbito do seu trabalho pedagógico de forma emergencial, sem o necessário tempo
de reflexão para a ressignificação da prática docente (OLIVEIRA; SILVA; SILVA, 2020).
Valente et al. (2020, p.5) ressaltam que vivemos em tempos que a humildade se faz
necessária, pois “todos necessitam aprender a aprender as questões inerentes à utilização das

1
2

Graduanda do Curso de Ciências Exatas- Licenciatura- Universidade Federal do Pampa
Professora do Curso de Ciências Exatas- Licenciatura- Universidade Federal do Pampa

1

tecnologias como parceira para a efetivação da prática docente nessa nova forma de ensinar”.
Diante dessa situação, considera-se importante refletir sobre o que se pode aprender com uma
experiência de estágio nesse período de pandemia, em que as aulas, tanto nos cursos de
graduação quanto na Educação Básica, acontecem de forma remota.
De acordo com a Norma Operacional nº 4/2020, da Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA, 2020), compreende-se por ensino remoto, as atividades pedagógicas não
presenciais, síncronas e assíncronas, desenvolvidas para garantir o atendimento aos estudantes
com o uso de tecnologias de apoio à aprendizagem, durante o período de exceção da pandemia.
As atividades síncronas são aquelas desenvolvidas em tempo real pelo professor com a
participação do aluno no momento de mediação da aula ao vivo. As atividades assíncronas são
as realizadas em tempos diversos, ou seja, não exigem a participação em tempo real, o que
possibilita uma flexibilização em relação a interação e o acompanhamento.
O Projeto Político Pedagógico do Curso de Ciências Exatas – Licenciatura pontua o
estágio supervisionado curricular obrigatório como um componente curricular, de caráter
teórico-prático obrigatório, que proporciona ao acadêmico licenciando o contato efetivo com o
contexto escolar, acompanhado pela instituição formadora (UNIPAMPA, 2016). Nesta
perspectiva, entendemos que o estágio não deve ser compreendido apenas como um momento
de execução de uma prática profissionalizante, mas em um sentido mais amplo de reflexão
sobre as experiências que oportunizam discussões sobre os processos de docência.
Para Suzart e Silva (2020), o estágio pode ser definido como uma experiência de contato
do indivíduo com a prática que irá exercer na futura profissão, tendo como principal intenção
aperfeiçoar este futuro profissional para a sua área de trabalho. Tardif (2000, p. 15) ressalta que
“um professor tem uma história de vida, é um ator social, tem emoções, um corpo, poderes,
uma personalidade, uma cultura, ou mesmo culturas, e seus pensamentos e ações carregam as
marcas dos contextos nos quais se inserem”.
Essas concepções nos levam a pensar o quanto os estágios são processos educacionais
enriquecedores, que nos permitem realizar discussões a partir do compartilhamento das ações
nas quais estamos envolvidos. Diante dessas considerações, este estudo tem por objetivo
apresentar o relato e as reflexões realizadas pela licencianda estagiária ao cursar a componente
de estágio Cotidiano da Escola: Regência I.
2 Metodologia
O estágio Cotidiano da Escola: Regência I contempla oitenta horas, sendo vinte e quatro
delas de regência em turmas do Ensino Fundamental. As demais cinquenta e seis horas são
2

destinadas a encontros entre licenciandos e docente orientadora de estágio, leituras de artigos e
obras sobre profissão docente, planejamento e elaboração de planos de ensino e de aula,
produção de relatório de estágio e participação em um Seminário de Estágio, durante o qual os
estagiários apresentam relatos sobre as ações realizadas durante o semestre.
O período de regência aqui relatado durou seis semanas, sendo a primeira semana de
observação das aulas da professora supervisora e as demais de aulas de Matemática ministradas
pela estagiária licencianda em uma turma do 8º ano de uma escola pública estadual urbana
localizada no município de Caçapava do Sul, RS. Nesta escola os alunos cursam o Ensino
Fundamental durante o período da manhã ou da tarde.
As intervenções virtuais na turma de estágio ocorreram no período de cinco semanas,
com duas aulas síncronas de uma hora cada, via Google Meet (nas segundas-feiras e nas
quintas-feiras), e uma atividade assíncrona semanal. Nesse tempo foram trabalhados as
habilidades e os objetos de conhecimento previstos na Unidade Temática: Probabilidade e
Estatística da Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018) para o 8º ano do
Ensino Fundamental.
A apresentação dos objetos de conhecimento a serem estudados em cada aula síncrona
era feita por meio de slides ilustrados, e as atividades assíncronas no editor de texto. Além do
material entregue aos alunos no Classroom, também foram disponibilizadas na plataforma as
gravações das aulas, a fim de possibilitar aos alunos, que não participaram das aulas síncronas,
ter acesso ao que foi apresentado, discutido e explicado em aula. Ao final de cada aula síncrona,
os alunos eram orientados pela licencianda estagiária em relação à atividade assíncrona a ser
realizada durante a semana.
A Plataforma Classroom foi utilizada para armazenamento do material das aulas e para
o acompanhamento das atividades assíncronas. Essas atividades foram revisadas pela estagiária
à medida que foram sendo entregues pelos estudantes. Durante as cinco semanas de regência,
foram realizados também atendimentos, via aplicativo de mensagem e pela plataforma, para
esclarecimento de eventuais dúvidas dos estudantes.
3 Resultados e Discussão
As primeiras atividades na componente curricular de estágio foram o estudo e a
construção de mapas mentais sobre as habilidades e objetos de conhecimento que compõem a
BNCC (BRASIL, 2018) na etapa do Ensino Fundamental. Nos momentos em que não havia
aulas síncronas, eram realizadas leituras de referenciais teórico-metodológicos para
embasamentos das ações docentes nas aulas da Educação Básica.
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A professora supervisora foi convidada a participar de um dos encontros síncronos da
universidade tão logo foram iniciadas as atividades nas escolas públicas. As primeiras reuniões
dos docentes de escolas públicas começaram um mês depois do início das aulas na universidade.
O convite teve por objetivo preparar e organizar o ingresso dos estagiários nas turmas da
professora supervisora. A partir desse encontro, a estagiária começou a elaboração do plano de
ensino e a cada semana, nos encontros síncronos, aconteceram momentos de orientação sobre
o planejamento de cada aula de Matemática a ser ministrada na turma de 8º ano.
As quatro primeiras horas de contato com a turma, em que seria realizado o estágio,
foram destinadas à observação das atividades realizadas pela professora supervisora. As demais
20 horas aula foram distribuídos em aulas síncronas e atividades assíncronas. Deste modo, a
regência ocorreu em 10 aulas síncronas, via Google Meet, duas vezes na semana, com duração
de uma hora cada, e as atividades assíncronas complementaram o restante da carga horária. A
cada semana, eram postadas no Classroom atividades para os alunos, com tempo estimado de
duas horas para sua realização.
Em algumas aulas, foi utilizado o Kahoot, uma plataforma de aprendizado baseada em
jogos, que pode ser acessada pelo celular através de um aplicativo ou pelo navegador da Web.
Os jogos de aprendizado, nessa plataforma, são compostos por testes de múltipla escolha. Cada
jogo do Kahoot era elaborado a partir do objeto de conhecimento estudado durante o encontro
síncrono. No final de cada aula, era disponibilizado, via chat, um formulário eletrônico para
registrar a presença e verificar a avaliação que os alunos faziam da aula ministrada. A partir das
respostas, notamos que eles gostavam da dinâmica da aula devido ao uso do Kahoot, o que fez
com que ele fosse utilizado em mais de uma, para atrair a atenção dos estudantes.
A turma era composta por 25 alunos, mas apenas uma média de 13 alunos entrava na
sala virtual para participar das aulas síncronas. Em algumas aulas, apenas 8 alunos entraram na
sala. Percebendo a baixa participação dos alunos, o que aconteceu também em outras
componentes, a direção da escola realizou uma pesquisa para identificar os alunos que não
tinham acesso à internet em casa.
Nessa pesquisa, foi constatado que todos os alunos da turma do 8º ano possuíam acesso
à internet. Não havendo mudanças, com relação a participação nas aulas síncronas, a direção
promoveu uma reunião com pais, alunos e professores para discutir com eles a baixa frequência
nas aulas. Essa ação mostra a importância de um trabalho docente coletivo, uma vez que a tarefa
escolar é resultado de múltiplas ações coletivas dos professores e das práticas institucionais
(PIMENTA; LIMA, 2006). Contudo, mesmo depois das ações realizadas pela direção da escola,
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as participações continuaram aquém do esperado.
Observamos que a baixa participação dos alunos nas aulas virtuais síncronas é algo
generalizado, pois situação semelhante aconteceu no semestre anterior, no estágio que precedeu
o relatado aqui, e que foi realizado em escola diferente. Nessas condições, entendemos que a
participação pode estar relacionada não só às dificuldades de acesso à internet, mas aos
equipamentos que os estudantes possuem para assistir as aulas e a outros fatores adversos.

4 Considerações Finais
A experiência no estágio de regência mostra que o futuro docente necessita estar aberto
à possibilidade de adquirir novos conhecimentos e atualizar-se, inteirando-se do que acontece
em torno dessa profissão, de modo a obter uma formação sólida e estruturada. Levando em
consideração essa constatação, entendemos que a vivência diante da experiência de estágio
pode proporcionar ao licenciando um ganho significativo de conhecimentos que venham a
contribuir no seu processo formativo. O ensino remoto, permitiu observar a importância da
seriedade e da responsabilidade de professores e alunos frente aos esforços pela busca e
compromisso com aspectos associados ao ensino e aprendizagem.
Torna-se importante ressaltar que as interações entre licenciandos e docentes
supervisores, neste momento de ensino remoto em que os professores precisam estar se
reinventando para adequar-se ao novo modelo de ensino, auxiliam esses últimos a pensar e
refletir sobre os processos de ensino. Conforme Cabral (2014), da mesma forma que se constrói
novos saberes nas formações, também (re)constroem-se outros com base na socialização das
experiências.
O ensino remoto provocou em estagiários e professores uma série de questionamentos
e inseguranças, por se desconhecer como se daria o ensino remoto, mas também incentivou a
todos repensar os modos de mediar as aulas para levar a aprendizagem ao aluno, incentivando
a busca crescente por recursos e/ou ferramentas digitais articulados ao objetivo do que se
pretende ensinar.
Essas considerações nos levam a perceber que os saberes que servem de base ao ofício
de professor são constituídos através da experiência social, da formação inicial, da experiência
em contato com outros professores, ou seja, todo esse conjunto processual e contínuo constitui
a formação de professores (TARDIF, 2000).

Portanto é de suma importância que

compreendamos que o saber do professor não é oriundo apenas da formação inicial, da
formação de base, científica realizada nos institutos de formação, em cursos de licenciatura etc.
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Resumo:
O presente trabalho, configura-se como uma revisão bibliográfica e visa compreender se a
Pedagogia Histórico-Crítica pode vir a contribuir com os processos educativos da Educação
de Jovens e Adultos, no intuito de superar um ensino fragmentado e descontextualizado.
Sendo assim, ao longo do trabalho buscamos discutir, através de reflexões e
problematizações sobre a EJA, com base nos fundamentos ontológicos e históricos da
relação trabalho-educação, as contribuições que a PHC pode trazer na organização dos
processos de ensino e aprendizagem dessa modalidade da educação. Com base nisso, os
resultados e discussões apontam que a PHC, como um método pedagógico que se
fundamenta em uma concepção materialista e dialética, é capaz de dar suporte na
concretização de uma educação mais crítica e igualitária. Concluímos ser fundamental que
se explorem métodos de ensino que possibilitem o acesso dos indivíduos ao conhecimento
sistematizado e o torne significativo aos estudantes da EJA. Nesse sentido, uma prática
pedagógica que se fundamente na Pedagogia Histórico-Crítica, que tem como finalidade
promover o pleno desenvolvimento dos indivíduos visando assegurar sua inserção ativa e
crítica na prática social da sociedade em que vivem, pode vir a contribuir com a organização
dos processos de ensino e aprendizagem da EJA.
Palavras-chave: Pedagogia Histórico-Crítica. EJA. Trabalho. Educação.

1 Introdução
Para se pensar em educação, de modo geral, é necessário compreender como se deu
sua constituição. A educação como as conhecemos hoje, se fundamenta nos processos de
transformação da natureza realizados pelo ser humano nos primórdios de sua existência.
Através do trabalho o ser humano produz as condições de sua existência, transforma
a natureza, cria a cultura, produz conhecimento a ser transmitido, portanto, cria um mundo
humano. Conforme há alterações no modo de produção da existência humana, muda-se as
formas pelas quais os homens existem. Os saberes produzidos passam a ser distintos, alteram
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a relação entre trabalho e educação. A escola surge e se forma nesse contexto, sendo assim,
é a partir dessa realidade que a escola tem que ser vista (SAVIANI, 1989).
A forma como a educação se apresenta, e o porquê de ainda existirem jovens e
adultos que não tiveram acesso à escola na idade apropriada, é um reflexo de todo o contexto
sócio-histórico que a escola esteve/está inserida. A escola, fruto da divisão entre educação
(trabalho intelectual) e trabalho (trabalho manual), é resultado dos modos de produção que
foram se alterando ao longo do tempo.
Com base em todo o contexto sócio-histórico da EJA, esperava-se que atualmente,
esses jovens e adultos que a frequentam fossem se integrando, cada vez mais, na juventude
brasileira. Entretanto, Arroyo (2005) ressalta que, ao longo desses últimos anos, cada vez a
juventude, os jovens e os adultos populares estão mais demarcados, segregados e
estigmatizados. Esse cenário enfatiza a necessidade de que sejam realizadas pesquisas que
considerem a EJA como objeto, no intuito de refletir, problematizar e buscar melhorias.
Arroyo (2005) também enfatiza que a EJA se defronta, cada vez mais, com
polarizações que distanciam e se configuram com marcas e traços mais específicos, mais
diferentes, mais próprios. Isso significa, que, nem sempre, os jovens e adultos são vistos
como sujeitos concretos, em um contexto concreto.
A partir disso, sabendo que a Pedagogia Histórico-Crítica, como uma teoria de
educação crítica, dialética e histórica, pode vir a contribuir com a organização dos processos
de ensino-aprendizagem da Educação de Jovens e Adultos, visando a superação de um
ensino fragmentado e descontextualizado?
Deste modo, para discutir as contribuições que a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC)
pode trazer na organização dos processos de ensino-aprendizagem na Educação de Jovens e
Adultos (EJA), a pesquisa baseou-se em conceitos e fundamentos que auxiliaram na reflexão
da EJA e dos desafios que envolvem essa modalidade de ensino escolar.
A Educação de Jovens e Adultos no Brasil possui uma trajetória histórica recente.
Apesar de existir desde a colonização do Brasil, a EJA somente foi reconhecida como
modalidade de ensino a partir de 1996, no qual passou a ser regulamentada pelo artigo 37 da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9394 de 20 de dezembro de
1996 (SIQUEIRA; GUIDOTTI, 2017).
Pode-se afirmar que as políticas públicas destinadas a EJA sempre se mostraram
precárias. Sendo assim, as propostas para esta modalidade de ensino necessitam ser traçadas
e contextualizadas respeitando, e valorizando, as especificidades desses sujeitos (SILVA;
2

DIAS, 2019).
O foco inicial da educação de adultos era a alfabetização, com o propósito principal
de ensinar alunos adultos a ler e a escrever. Para que o processo educativo na EJA não se
restrinja a alfabetização de jovens e adultos, é necessário construir estratégias de produção
do conhecimento fundamentada no direito à educação, que já é garantido legalmente, mas
que precisa extrapolar o discurso e se concretizar na prática que envolve a tarefa de
considerarmos os “homens concretos” com os quais se trabalha nessa modalidade de ensino
(SILVA; DIAS, 2019).
A pesquisa buscou, através de reflexões e problematizações sobre a Educação de
Jovens e Adultos, com base nos fundamentos ontológicos e históricos da relação trabalhoeducação, discutir as contribuições que a Pedagogia Histórico-Crítica, desenvolvida por
Demerval Saviani, pode trazer na organização dos processos de ensino-aprendizagem da
EJA.
Realizar uma pesquisa a respeito da Educação de Jovens e Adultos, no intuito de
problematizar e refletir sobre sua história, já se mostra de extrema importância, ao passo que,
essas reflexões trazem visibilidade às suas especificidades como uma modalidade de ensino
distinta das demais. Além de, apresentar as demais necessidades que seu público apresenta.
Do mesmo modo, refletir a EJA com base na Pedagogia Histórico-Crítica, se faz
necessário. Pois, é relevante ponderar a EJA a partir de uma teoria que leva em consideração
o seu contexto social e histórico, buscando colaborar com o processo de ensino e
aprendizagem, e ainda, fornecer subsídios para que os estudantes se afirmem como sujeitos
ativos, críticos, criativos e democráticos.

2 A EJA em uma Perspectiva Histórico-Crítica

Independente da modalidade de educação que se pretenda discorrer, é essencial que,
primeiramente, haja compreensão dos fundamentos ontológicos e históricos da educação e
do trabalho1, pois ambos caracterizam a existência do ser humano. A forma como a educação
se apresenta, e o porquê de ainda termos jovens e adultos que não tiveram acesso à escola
na idade considerada apropriada, é um reflexo do nosso contexto sócio-histórico.

O conceito de trabalho aqui apresentado se fundamenta em Marx, em que “o trabalho é um processo entre o
homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu
metabolismo com a natureza” (Marx, 2011, p. 326).
1
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A escola, vista como uma instituição social, acompanha as transformações sociais,
econômicas e políticas. Ela realiza e exprime de modo determinado a sociedade de que é e
faz parte. Não é uma realidade separada e sim uma expressão historicamente determinada
de uma sociedade determinada (CHAUI, 2003).
A divisão de classes, como uma característica ontológica da sociedade capitalista,
desenvolve mecanismos através dos quais ela procura expropriar o conhecimento dos
trabalhadores e sistematizar, elaborar esses conhecimentos, e os devolver na forma
parcelada. Na forma parcelada, o trabalhador deixa de ter o domínio (SAVIANI, 2007).
Ainda hoje, o modo de produção vigente é o capitalismo, e mesmo que tenha ocorrido
mudanças ao longo dos séculos, as mudanças essenciais não ocorreram. A educação e o
trabalho, como características próprias do ser humano, foram apoderadas pelos modos de
produção. De maneira que, muitas das pessoas (destaca-se jovens e adultos), ainda nos dias
de hoje, não têm acesso aos conhecimentos sistematizados. Se ainda existem jovens e adultos
que não tiveram acesso a escolarização em idade considerada apropriada pela sociedade é
porque as desigualdades sociais persistem e no contexto de pandemia tende a aumentar
(LIMA; PIRES; SOUZA, 2020; NASCIMENTO; SANTOS, 2020).
Além da grande desigualdade social existente no país, que forçam muitas crianças a
deixarem as escolas para trabalhar e retornar somente na fase adulta, temos, também, jovens
de origem urbana, cuja trajetória escolar anterior foi malsucedida. “Sendo assim, o primeiro
grupo vê na escola uma perspectiva de integração sociocultural; o segundo mantém com ela
uma relação de tensão e conflito aprendida na experiência anterior” (HADDAD; DI
PIERRO, 2000, p. 127).
Por conseguinte, os jovens e adultos matriculados na EJA, hoje, são pessoas com
traços de vida, origens, idades, vivências profissionais, históricos escolares, ritmos de
aprendizagem e estruturas de pensamento completamente variados. São indivíduos que
vivem no mundo do trabalho, com responsabilidades sociais e familiares, com valores éticos
e morais formados a partir da experiência, do ambiente e da realidade cultural em que estão
inseridos (BRASIL, 2006).
Para que o processo educativo na EJA não se restrinja a alfabetização de jovens e
adultos2 é necessário construir estratégias de produção do conhecimento fundamentada no
2

O retrato atual da Educação de Jovens e Adultos tem referências na educação popular, que durante muitas
décadas teve como único objetivo alfabetizar jovens e adultos. Com marcos sócio-históricos desde o final do
século XIX, a Educação Popular se constrói na relação com os movimentos sociais, realizados por setores
mobilizados da sociedade civil, tendo como sujeitos mulheres e homens, jovens e adultos, das classes
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direito à educação, que já é garantido legalmente, mas que precisa extrapolar o discurso e se
concretizar na prática que envolve a tarefa de considerarmos os “homens concretos” com os
quais se trabalha nessa modalidade de educação (SILVA; DIAS, 2019).
O contexto sócio-histórico que a EJA está inserida exerce uma influência direta para
a predominância de um ensino conteudista e esvaziado de significado para o jovem e o
adulto. Muitos dos programas elaborados para a EJA caracterizam-se como um rearranjo do
mesmo pensamento hegemônico que tem gerado, ao longo da história, um conjunto de
propostas com vistas a atender, prioritariamente, às necessidades do capital. Dessa maneira,
ao retornarem à escola, encontram o mesmo ambiente que os excluiu há anos com propostas
pedagógicas que não contemplam as suas expectativas e escolas com regras específicas e
generalizadas (RUMMERT; VENTURA, 2007).
Saviani (2012), em Escola e democracia, dá início ao capítulo 1 fazendo menção às
crianças marginalizadas da escola, que mesmo em idade escolar sequer tem acesso a ela.
Essa afirmação nos faz pensar nos jovens e adultos da EJA, que por não terem acesso ou
oportunidades de permanecerem na escola na idade considerada apropriada, se encontram
como um público marginalizado dela.
Tal reflexão é retrato de uma educação que assume o papel de reprodução da estrutura
social capitalista e de suas contradições. Se o conhecimento se fundamenta na prática social
dos seres humanos e processos de transformação da natureza por eles forjados, sua
construção deve ser realizada com base na existência social do ser humano. Essa mesma
existência social, conhecida também por trabalho humano, foi quem gerou o conhecimento,
que foi sistematizado no processo histórico de transformação do mundo e da sociedade,
através da reflexão sobre esse processo.
Saviani, reconhece a necessidade de pensar soluções para superar esses problemas
vividos pela escola, além da necessidade de uma teoria que não fosse reprodutora das
condições sociais vigentes (ALMEIDA, 2019).
Nesse contexto, surge a Pedagogia Histórico-Crítica, com a proposta central de
compreender a educação a partir do seu desenvolvimento histórico-objetivo e articulada com
o compromisso de transformação social. Saviani (2012) esclarece que a proposta da PHC
com relação à educação escolar é: Identificar as formas mais desenvolvidas em que se
expressa o saber objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua

populares, é impulsionadora e resultante da luta destes movimentos por vida digna e justiça social (LUSTOSA;
SILVA, 2016, p.11).
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produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as tendências atuais
de transformação; Converter o saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne
assimilável pelos estudantes no espaço e tempo escolares; Fornecer os meios necessários
para que os estudantes não apenas apreendam o saber objetivo enquanto resultado, mas
apreendam o processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação
(SAVIANI, 2013).
A escola deve dosar e sequenciar o conhecimento e, através da mediação (do
abstrato), permitir que o estudante passe de uma visão sensorial imediata (sincrética) para
uma visão concreta, sintética da realidade. Nesse contexto, o educador deve ter nitidez dos
determinantes sociais da educação, compreender em que nível as contradições da sociedade
marcam a educação, para assim se posicionar e perceber qual é a direção que cabe imprimir
à questão educacional (SAVIANI, 2013).
Saviani (2013) apresenta momentos para que se possa desenvolver a prática
pedagógica segundo a concepção histórico-crítica, e assim, assimilar o saber sistematizado
propiciando liberdade ao educando, liberando sua capacidade criativa. Ressaltamos que os
momentos citados não são uma sequência mecânica, sendo assim, não existe uma sequência
a ser seguida, mas sim uma fundamentação que embasa a prática pedagógica.
O momento inicial (inserido na prática social) é o processo de mobilização pelo
docente dos conteúdos relevantes à aprendizagem dos estudantes da EJA. Além disso,
caracteriza-se pela preparação e mobilização do estudante para a construção do
conhecimento escolar. É uma oportunidade de valorizar os conhecimentos que os jovens e
adultos já possuem, tendo oportunidade de manifesta-lo ao ter o contato inicial com o tema
(SÁ FILHO, et. al., 2018).
No segundo momento, a problematização, visa compreender as diferentes dimensões
do conteúdo (conceitual, histórica, social, política). Cabe ao professor selecionar os
conteúdos e a maneira de ser trabalhada. Esse fator colabora para que os jovens e adultos
possam, além de aprender o conteúdo proposto, compreender porque esse conhecimento é
necessário no mundo atual (SÁ FILHO, et. al., 2018).
O terceiro momento, instrumentalização, é “o caminho pelo qual o saber
sistematizado é disponibilizado aos estudantes para que o assimilem e recriem a fim de
transformá-lo em instrumento de construção de si”. Na EJA, esse passo é um dos mais
importantes, visto que a maneira como ocorre a mediação do professor entre o conhecimento
e os educandos irá colaborar no processo de ensino e aprendizagem do jovem e do adulto
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(ALMEIDA, 2019, p. 24).
Chamado de catarse, o quarto momento é destinado a sistematização realizada pelo
estudante, que deve manifestar o que assimilou. Ao desenvolve-lo na EJA, é imprescindível
que o professor permita que o estudante se expresse a seu modo, dando-lhe a oportunidade
de demonstrar sua nova maneira de ver o conteúdo e a prática social. Enfatizamos que esse
momento não ocorre apenas no fim, mas sim ao longo de toda prática pedagógica
(ALMEIDA, 2019).
Por fim, o quinto momento, conhecido como prática social final, é o momento que o
estudante irá alcançar a visão concreta pensada. O educando propõe ações ou intenções com
base no conteúdo aprendido, capazes de promover uma transformação da realidade social.
Em outras palavras, essa fase representa a transposição do teórico para o prático. Com ênfase
na EJA, propicia ao jovem e adulto refletirem e proporem ações que possam mudar sua
própria realidade (SÁ FILHO, et. al., 2018).
Em vista disso, a Pedagogia Histórico-Crítica se apresenta como um método
pedagógico que parte da prática social onde professor e aluno se encontram igualmente
inseridos, ocupando posições distintas. Essa é a condição para que travem uma relação
fecunda na compreensão e encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática
social. Cabe aos momentos intermediários do método identificar as questões suscitadas pela
prática social (problematização), dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua
compreensão e solução (instrumentação) e viabilizar sua incorporação como elementos
integrantes da própria vida dos alunos (catarse).

3 Metodologia

Em relação à tipificação, considera-se que esta pesquisa foi essencialmente
bibliográfica, dado que procurou construir análises teóricas baseadas na literatura existente
sobre a Educação de Jovens e Adultos e a Pedagogia Histórico-Crítica.
A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível,
decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros,
artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por
outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos
temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos
autores dos estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, 2007, p. 122).

A pesquisa se classifica como teórica, de natureza básica, pois objetivou-se em gerar
conhecimento através de uma aproximação teórica para o avanço da educação de jovens e
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adultos no Brasil. A metodologia utilizada foi a abordagem qualitativa e realizou a
problematização da constituição da EJA partindo dos fundamentos ontológicos e históricos
da relação trabalho-educação. Dessa maneira, a pesquisa teve como objetivo discutir as
contribuições que a Pedagogia Histórico-Crítica pode trazer na organização dos processos
de ensino-aprendizagem da EJA.
Para tanto, a pesquisa adotou como procedimentos técnicos a revisão bibliográfica,
no qual, fez parte do referencial teórico da Educação de Jovens e Adultos autores como
Siqueira e Guidotti (2017) e Haddad e Di Pierro (2000). Para compreender os fundamentos
ontológicos e históricos da educação e do trabalho, além da Pedagogia Histórico-Crítica, a
pesquisa embasou-se em Saviani (2012; 2013).

3 Resultados e Discussão
Conforme Machado e Rodrigues (2013, p. 374), o acesso à escola “de jovens e
adultos trabalhadores, com a progressiva possibilidade de incorporação de segmentos
populares na escola pública, não assegura que os sujeitos atendidos permaneçam e concluam
com êxito a aprendizagem”.
Portanto, para que a escola deixe de reproduzir as desigualdades da sociedade
capitalista e assegure que os sujeitos tenham êxito no processo de ensino e aprendizagem, é
necessário que se adote uma concepção crítica de currículo. Sendo assim, como sugerido ao
longo do trabalho, a Pedagogia Histórico-Crítica se fundamenta em concepções que dão
suporte na concretização de uma educação mais crítica e igualitária.
Visto que, a concepção de currículo proposta por Saviani (2012, p. 17), afirma o
currículo como a “organização do conjunto das atividades nucleares distribuídas no espaço
e tempo escolares”, compreende-se que o currículo vai além do saber sistematizado que é
disponibilizado aos estudantes. Desse modo, a maneira como é pensado, planejado, abordado
pelo docente pode se tornar um currículo a caminho da emancipação humana.
Um currículo que tenha por base a Pedagogia Histórico‐Crítica concebe‐se como um
produto histórico, resultado de uma luta coletiva, da disputa entre as classes, que envolve
questões sociais, políticas e pedagógicas. Ao considerar isso, a organização do currículo
deve propiciar, não somente meios para que sejam compreendidos os conhecimentos nele
inseridos, como ao mesmo tempo, o movimento de contradição que existe na sociedade e de
que maneira a classe trabalhadora nele se insere. O currículo da escola é, deste modo, uma
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seleção intencional de uma porção da cultura universal produzida historicamente pela
humanidade (MALANCHEN, 2016).
A partir da PHC, a construção do conhecimento do jovem e do adulto será realizada
com base na existência social dos homens. Essa mesma existência social, conhecida também
por trabalho humano, foi quem gerou o conhecimento, que foi sistematizado no processo
histórico de transformação do mundo e da sociedade, através da reflexão sobre esse processo.
De acordo com Saviani (2013), a educação pertence ao âmbito do trabalho nãomaterial, significa que possui relação com conhecimentos, ideias, conceitos, valores,
símbolos, hábitos, atitudes, habilidades, tais elementos, entretanto, não lhe interessam em si
mesmos, como algo exterior ao homem. Sendo assim, esses elementos interessam enquanto
é necessário que os homens os assimilem, tendo em vista a constituição de algo como uma
segunda natureza. Dessa maneira, o que não é garantido pela natureza tem que ser produzido
historicamente pelos homens; e aí se incluem os próprios homens.
Portanto, “o objeto da educação diz respeito à identificação dos elementos culturais
que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se formem
humanos e à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo” (SAVIANI,
2013, p. 13).
É importante enfatizar que ao tratar do objeto da educação na EJA, é preciso
ressignificar a concepção de que a EJA é um momento de recuperação do tempo perdido,
delimitando um tempo ideal para aprender (infância e adolescência). Pois, ao identificar os
elementos culturais e selecionar as formas mais adequadas, há uma redução dos conteúdos
ensinados aos jovens e adultos (PARANHOS; CARNEIRO, 2019).
Como ressalta Paranhos e Carneiro (2019, p. 11), “a EJA é uma modalidade de
Educação por apresentar um rol de especificidades que se vinculam essencialmente ao seu
público”. Dessa maneira, “demanda um projeto formativo próprio que por sua vez requer
metodologias que venham ao encontro desse projeto”. Ou seja, ao realizar o planejamento
da escolarização dos jovens e adultos, deve-se considerar as suas concepções, seus
fundamentos e seu projeto formativo.
Para tanto, as concepções de Saviani (2013) sobre o objeto da educação, podem vir
a contribuir com a ressignificação desses aspectos problemáticos que persistem na EJA, pois
para identificar os elementos culturais que necessitam ser assimilados, é preciso distinguir
entre o essencial e o acidental, o principal e o secundário, o fundamental e o acessório. Isso
se apresenta como um critério útil para a seleção dos conteúdos do trabalho pedagógico.
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Principalmente nessa modalidade de educação, visto que os educandos da EJA já trazem
consigo uma leitura de mundo que deve ser considerada no processo da organização
curricular a ser implementada na escolarização de jovens e adultos (SAVIANI, 2013;
PARANHOS; CARNEIRO, 2019).
Para selecionar as formas adequadas de desenvolvimento do trabalho pedagógico, é
preciso organizar os meios (conteúdos, espaço, tempo e procedimentos) através dos quais,
progressivamente, cada indivíduo singular realize, na forma de segunda natureza, a
humanidade produzida historicamente. Em outras palavras, à existência da escola não basta
apenas que o saber sistematizado exista. É necessário viabilizar as condições de sua
transmissão e assimilação, isso implica dosá-lo e sequenciá-lo de modo que o jovem e/ou
adultos passe gradativamente do seu não domínio ao seu domínio (SAVIANI, 2013).
Pois, a Pedagogia Histórico-crítica é um método que defende que a escola tem um
papel político essencial: lutar pela socialização do conhecimento sistematizado e lutar para
que ele não esteja ao alcance somente da classe dominante, mas que a educação possa cada
vez mais possibilitar o enriquecimento intelectual por parte do indivíduo que faz parte da
classe trabalhadora. Sendo assim, se a formação dos jovens e adultos não possibilitar uma
prática social emancipadora, não possibilitar que o jovem e o adulto realizem uma leitura
mais ampliada da realidade a partir dos conceitos científicos, a EJA continuará a ser uma
modalidade

excludente

e

marginalizada

(MALANCHEN,

2016;

PARANHOS;

CARNEIRO, 2019).
Portanto, a PHC, como um método de ensino que visa estimular a atividade e a
iniciativa do professor, ao ser adotada na EJA, favorece o diálogo dos estudantes entre si e
com o professor, valorizando o diálogo com a cultura acumulada historicamente,
enaltecendo os interesses dos jovens e adultos, respeitando os ritmos de aprendizagem, sem
perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para
efeitos do processo de transmissão do conhecimento e a assimilação dos conteúdos
cognitivos. Mas, principalmente, sendo um instrumento de transformação social.

4 Considerações Finais

Diante de todo o exposto, é fundamental assumir que no atual momento histórico,
umas das formas de garantir um processo de ensino-aprendizagem que reconheça as
especificidades do público jovem e adulto e, ainda, forneça subsídios para que esses
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estudantes se afirmem como sujeitos ativos, críticos, criativos e democráticos, é buscando
práticas pedagógicas que se fundamentem em um currículo histórico-crítico.
Para isso, é fundamental que se explorem métodos de ensino que possibilitem o
acesso dos indivíduos ao conhecimento sistematizado e o torne significativo aos alunos e
alunas da EJA. Nesse sentido, a Pedagogia Histórico-Crítica, como um método pedagógico
que tem como finalidade promover o pleno desenvolvimento dos indivíduos visando
assegurar sua inserção ativa e crítica na prática social da sociedade em que vivem, pode vir
a contribuir com a organização dos processos de ensino-aprendizagem da EJA.
Visto que, para atingir essa finalidade, a PHC se empenha em propiciar aos
estudantes o domínio das objetivações humanas produzidas historicamente consubstanciadas
nos conteúdos filosóficos, científicos e artísticos selecionados e organizados de maneira a
viabilizar sua efetiva assimilação por meio de um método que toma a prática social como
ponto de partida e ponto de chegada em cujo interior se insere o trabalho pedagógico que
opera por meio da problematização, instrumentalização e catarse.
Finalmente, é preciso ter claro que esse trabalho é apenas uma prévia discussão
entorno da temática, para comprovar de fato quais as contribuições que a PHC pode trazer
para os processos de ensino-aprendizagem da EJA, é necessário que se realize um estudo de
campo com a aplicação dos conceitos aqui tratados.
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Resumo:
A Formação de Professores, além das pesquisas que a fundamenta, depende das políticas
que a regem para a orientação de seu currículo formativo. O projeto "Imaginários,
Formação e Políticas de Democratização da Educação" tem por objetivo compreender
como os cursos de formação inicial, da região Sul do Brasil, têm contemplado a educação
para a diversidade e os processos democráticos que abarcam tais perspectivas. Processos
estes, referenciados por documentos como as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e o
Plano Nacional da Educação (PNE). Primeiramente, foram analisados os Projetos
Pedagógicos de Cursos, nas licenciaturas comuns das instituições participantes, com o
intuito de saber como a diversidade e a complexidade social vinha sendo trabalhada.
Assim, surgiu a premência do diálogo com suas coordenações, que ocorreram a partir da
criação de formulários, que foram encaminhados via e-mail. Esta ferramenta metodológica
visava basicamente saber como estão sendo trabalhados os princípios formativos,
contemplados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial de nível
superior (BRASIL, 2015). No entanto, durante a pesquisa, fomos surpreendidos com uma
nova resolução (BRASIL, 2019), o que nos fez reformular as perguntas que constituíam
tais ferramentas. A partir das respostas obtidas, foram elaboradas tabelas, divididas em
quatro partes, sendo elas, com a identificação da instituição e curso, a pergunta
intencionada, a resposta obtida, e as observações feitas por parte do grupo. Essas
observações, foram redigidas a partir de discussões semanais que visavam à análise das
tabelas, bem como à sua criação e edição. Todos os coordenadores dos cursos selecionados
foram convidados para entrevista e obtivemos dezesseis respostas. Com esses retornos, foi

possível identificar, em parte, o contexto das situações de adequação ou resistência às
exigências normativas. Exemplo de tais indicativos, foram as conclusões parciais a que
chegamos no seguinte mapeamento: a grande maioria dos cursos estudados já fez uma
alteração em seus currículos, visando adequar-se à Resolução CNE/CP nº 2/2015. Alguns
já estão implementando o currículo reformulado há algum tempo, outros estão discutindo
como adequar-se à Resolução CNE/CP nº 2/2019. Além disso, inferimos que há cursos
que apresentam adequação a essa última resolução, de forma mais expressiva, tendo em
vista que, temas como diversidade, já vinham sendo trabalhados. Esses temas estavam
disponibilizados de forma eletiva, tendo sua redação adaptada às diretrizes. Cabe salientar,
que a pesquisa supracitada está em andamento, sujeita a adaptações, tanto no viés de
proposta metodológica, quanto no viés conclusivo. Sendo assim, estas são conclusões
parciais.
Palavras-chave: Imaginário Social. Democratização da Educação. Diretrizes Curriculares
Nacionais. Formação Inicial de Professores.
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Resumo:
O trabalho que apresentamos objetiva perceber como o tema da diversidade e suas
interseccionalidades estão inseridas no currículo de Formação Inicial de Professores. Esta
pesquisa é desenvolvida interinstitucionalmente pelo GEPEIS1, da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM), e ressalta a importância do espaço de debate acerca da diversidade e
suas interseccionalidades na Formação Inicial de Professores. Percebemos na última
resolução das Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2019) que ela desfaz a abertura
que a anterior (BRASIL, 2015) ofertava, recomendando não só os conteúdos específicos de
área, mas de forma ampla e pedagógica, como é um curso de licenciatura. Investigamos de
que forma os cursos reagiram a essa mudança, como deu-se a adaptação curricular e como
veem essa reformulação. Buscamos mostrar o imaginário instituinte (CASTORIADIS,
1982) de diretrizes que já davam início e incentivo à oferta de disciplinas e eventos que
pautavam, desde a formação inicial, a compreensão de estudos sobre a diversidade de
gênero, sexual, étnico-racial, religiosa, geracional e sociocultural no currículo inicial e
continuado e que foram bruscamente interrompidas. Os resultados mostram que o
imaginário ligado à diversidade é também influenciado pelo espaço a ele destinado para a
formação através da abertura ou não das políticas públicas de formação docente.
1

Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social, certificado pelo CNPq.

Palavras-chave: Diversidade e interseccionalidades. Formação Inicial. Imaginário Social.
Diretrizes Curriculares Nacionais. Democratização da Educação.
1 Introdução:
Este trabalho visa apresentar a pesquisa intitulada Imaginário, Formação e Políticas
de Democratização da Educação2, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e
Imaginário Social (GEPEIS), que está vinculado ao Departamento de Fundamentos da
Educação, do Centro de Educação, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O
GEPEIS está presente no cenário das discussões educacionais há vinte e oito anos e tem
como líderes do grupo a professora Drª Valeska Fortes de Oliveira e a Drª Tânia Micheline
Miorando. Além disso, traz consigo participantes de diversas instituições federais, e de
diferentes áreas do conhecimento, enriquecendo nossos saberes de forma coletiva e,
trazendo a interdisciplinaridade na pesquisa com base na teoria do Imaginário Social
(CASTORIADIS, 1982).
A pesquisa que apresentamos teve por incentivo e provocação a condição
democrática que as políticas de formação inicial e continuada avançaram e recuaram em
um breve espaço de tempo, na última década. A condição investigativa que os integrantes
do GEPEIS buscam, nesta pesquisa, incansavelmente, é destacar a importância da
diversidade e suas interseccionalidades no currículo de formação. Consideramos que esse é
um caminho para obtermos um ensino democrático, posto que estávamos experimentando
a abertura social quanto à visibilidade cultural a qual pertencemos.
O tema da pesquisa foi escolhido pela importância de trazermos para a Formação
de Professores relevantes discussões sobre a diversidade e suas interseccionalidades, que
está presente na escola, e que se agregam à nossa formação, para a docência. A pesquisa
teve início no ano de 2019, quando nos deparamos com a implementação da resolução
vigente das Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2019), de onde percebemos um
abstraimento em relação às disciplinas que tratam sobre o tema da diversidade no currículo
de Formação de Inicial. Com isso, nos dedicamos à leitura das duas resoluções (BRASIL,
2015; 2019), a fim de aprofundar o que há de semelhante ou divergente em cada uma
delas e encontrar as justificativas para esse processo de mudança.
2

O projeto conta com fomento do Edital FIPE-Sênior/UFSM (Programa de Bolsas de Iniciação Científica ou
Auxílio à Pesquisa/UFSM), Pibic-AF (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - Ações
Afirmativas - CNPq/UFSM) e Probic (Programa de Bolsas de Iniciação Científica da FAPERGS).

2 Metodologia:
Começamos por traçar a pesquisa através da análise documental e estudos da
implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2015; 2019). Seguimos,
sentindo a necessidade de mais leituras, onde tivemos o aprimoramento de nossos saberes
através de debates com o apoio de materiais já produzidos por autores que fazem essas
discussões (DOURADO, 2015; GATTI, 2019; MAINARDES, 2015; HYPOLITO, 2019 dentre outros), fundamentadas em pesquisas importantes para esta área de investigação.
Percebemos que há, há mais tempo, o alerta para a argumentação e amplitude contextual
até alcançarmos o conhecimento sobre os desafios encontrados na formação docente e a
conjuntura que legisla sobre as políticas educacionais.
No ano de 2020, com a pandemia do COVID-19, tivemos que nos reinventar e
então passamos a ter encontros pela plataforma Google Meet, semanalmente, visando dar
continuidade à pesquisa e planejar as etapas seguintes. Aproveitamos as condições
tecnológicas e contamos com a participação virtual de alguns autores referenciados nos
estudos, professores das instituições investigadas e gestores que foram lideranças na
orientação de implantação de uma das diretrizes em estudo, cada uma a seu tempo. Em
2021, prosseguimos com os encontros e estudos, redesenhando a investigação e
aprofundando questões que nos chamem a enriquecer a compreensão para este contexto
político que atravessamos. Acompanhamos as manifestações que são veiculadas
publicamente em sessões de estudo e análise da conjuntura em relação às orientações dadas
à Formação Inicial de Professores e confrontamos com os indicativos que passam a
emergir das análises que fazemos.
De início, a leitura desses autores foi importante para enriquecer nosso repertório,
onde, através do estudo do Ciclo de Políticas (MAINARDES, 2015 ), entendemos melhor
como se dá a legislação vigente no Brasil e a compreensão dos princípios educacionais
presentes na sua legislação. Ainda, por estarmos investigando o currículo da formação de
professores e como ele está sendo organizado, foi de grande importância para os nossos
estudos a discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), em que
Hypolito (2019) traz a discussão sobre a formação docente e suas conexões com políticas
mundiais e interesses empresariais. Além disso, buscamos avanços nas orientações oficiais
de formação visto que, através de nossos estudos e pesquisas contribuímos para a
valorização da profissão docente (GATTI, 2019). Esses autores, dentre outros, nos

instigaram a refletir sobre a formação de professores e sobre as Diretrizes Curriculares
Nacionais, seu contexto político, social e cultural e o imaginário instituído que traz
inerente ou instituinte, provocando que nos posicionemos sobre o que já vimos
historicamente e que precisa ser alterado.
Após realizadas essas e outras leituras, demos continuidade e elegemos cinco
licenciaturas, a dizer: Ciências Biológicas, Física, Matemática, Química e Pedagogia, na
modalidade presencial e comuns aos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia (IFFAR) e
Universidades Federais, da região sul do país. Posteriormente, nos dedicamos a leituras dos
Projetos Pedagógicos (PPC) para entendermos a estrutura curricular e analisar a presença
ou não de disciplinas trazendo o tema da diversidade e suas interseccionalidades.
Considerando o contexto pandêmico e a dificuldade de contato com os sujeitos da
pesquisa, decidimos realizar entrevistas e questionários, na busca de um alcance maior dos
indicativos encontrados. A partir disso, elaboramos as perguntas para compor a entrevista e
os questionários e nos dividimos para buscar os contatos, primeiramente, dos
coordenadores. Então, enviamos convites de participação onde alguns aceitaram participar
e outros, não.
No entanto, ainda tínhamos como objetivo entrevistar os docentes e discentes.
Então, novamente nos dividimos na busca pelo contato de docentes que em algum
momento ministraram disciplinas com o tema da diversidade nos cursos participantes. Ao
mesmo tempo, formulamos as perguntas que seriam feitas na entrevista ou enviadas na
forma de questionário para aqueles que nos retornaram com o aceite, manifestando a
preferência na forma de participação. Os estudos dão espaço para mais etapas a serem
implementadas, possibilitando elaborar e encaminhar entrevistas aos discentes, a fim de
percebermos como eles veem este tema no currículo de formação e quais suas perspectivas
em relação ao assunto.

3 Resultados e Discussão:
Os resultados deste trabalho são com base no aprimoramento de nossos saberes
através de pesquisas que nos permitem ressaltar a importância de estudos investigativos,
promovidos pelo projeto que deu início à verificação da legislação e seu contexto
acadêmico. Há espaço para aprofundarmos os resultados já encontrados, visto que nos
encontramos no processo de formação com possibilidade de desenvolvimento da

investigação sobre as entrevistas respondidas pelos coordenadores e docentes. Além disso,
destacamos a grande dificuldade em fazermos contato com os sujeitos da pesquisa, o que
retardou avançar para as etapas propostas dentro de um cronograma que precisou ser
alterado, devido à espera por mais respostas e participações. Consideramos a sobrecarga
em que se encontram os coordenadores de cursos, docentes e discentes, em decorrência do
ensino remoto. Entretanto, durante o tempo destinado à espera das respostas dos
participantes, continuamos nos aprimorando através dos encontros semanais, a fim de
buscar mais pistas para compreendermos o imaginário que se institui nas licenciaturas sob
a vigência da nova legislação.
Contudo, temos que a pesquisa resultou em um amplo conhecimento sobre questões
dos currículos dos cursos a partir da implementação da Resolução 2/2015 mesmo que
tenhamos recebido poucas respostas com relação aos cursos investigados. Aliado a isso,
temos que em algumas dessas instituições participantes, os Projetos Pedagógicos dos
Cursos (PPCs) estavam consideravelmente desatualizados. Porém, ao buscar um ajuste que
melhor se adequasse com a nova Resolução, os cursos incluíram mais disciplinas
específicas da área e omitiram as que tratavam de estudos sobre a diversidade de gênero,
sexual, étnico-racial, religiosa, geracional e sociocultural no currículo inicial e continuado.
Isso nos mostra uma cultura ainda instituída como uma formação específica que se
sobrepõe à formação para a licenciatura em aspectos que olham para além das
especificidades dos conteúdos. Percebemos com isso que ainda há resistência em trazer
para a formação docente discussões que não são consideradas específicas da área.
Por fim, ressaltamos que ficou visível a presença de grupos estudantis composto
por docentes e discentes que trazem discussões sobre as diversidades e suas
interseccionalidades

para as instituições, na oferta das discussões extraclasse.

Apresentaram-se ainda núcleos de estudo que oferecem atividades e estudos fora do
contexto disciplinar ofertado nas matrizes curriculares, especialmente destacam-se os
Institutos Federais de Ciência e Tecnologia (IFFAR). Trouxemos como resultado positivo
uma vez que, em resposta a entrevistas obtemos que em diversos cursos a reforma
curricular ainda está em processo de implementação e com isso, não sabemos de que
maneira os acadêmicos recebem disciplinas relacionadas à diversidade.

4 Considerações Finais:

Podemos concluir que quando os cursos começaram as discussões para a
implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais, de 2015, (BRASIL, 2015), que tinha
a diversidade mais presente no currículo de Formação Inicial, a surpresa com a última
resolução em um espaço tão breve de tempo, suspendeu em nossos discursos a
possibilidade de manifestar a condição sócio-política e cultural que a Educação estava
sendo direcionada. Ficamos alertas ao modelo normativo mais voltado à formação de
conteúdos específicos e deixado de lado o espaço formativo e pedagógico em relação a
assuntos tão relevantes, quanto à diversidade e suas interseccionalidades. Os resultados nos
levam a continuar com o investimento em uma formação que busque por um ensino que
traga discussões sobre a diversidade de gênero, étnico-raciais, sexuais, religiosa, geracional
e sociocultural, considerando que esses temas estarão presentes no dia a dia dos
licenciandos depois de concluírem seus cursos e chegarem às escolas.
Dentre as inferências que apontamos, destacamos a importância de disciplinas que
ofertam temas relevantes como este, tendo em vista que acreditamos na formação de
cidadãos críticos e aptos a falar e agir sobre todos os assuntos que possam vir a estar em
pauta na vida profissional dos licenciandos. Acrescentado a isso, ressaltamos que, apesar
de haver cursos que já trazem essas discussões, a área das Ciências Exatas, dentro das
licenciaturas, têm apresentado resistência com relação a disciplinas que não sejam
específicas e, por isso, a importância desta pesquisa. A isso segue o nosso questionamento
sobre a abertura que os próprios cursos dão frente às mudanças culturais, duramente
conquistadas em épocas de resistente abertura política, mas fragilmente barradas por
imaginários conservadores.
Por termos discentes participantes na investigação de diversos cursos de
licenciatura, aproveitamos a oportunidade para destacar a leitura crítica de uma legislação
e o imaginário que a ele circunda, dado que muito em breve estarão trabalhando em escolas
e universidades. As políticas públicas em Educação se mostram cada vez mais indicadores
de formação do imaginário social que presenciamos em nossa sociedade. O estudo da
legislação que orienta diretamente a formação docente nos cursos de licenciatura plena
mostram-se ainda burocráticos e pouco compreendidos ou limitadores de aberturas
culturais, refletidas em mais políticas que respeitem a dignidade prevista na diferença.
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