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APRESENTAÇÃO
As organizadoras
A presente coletânea intitulada Formação docente, história e memória: permanências e rupturas, reúne um quantitativo de 16 textos que trazem discussões de temáticas instigantes a respeito da educação no contexto da contemporaneidade.
Idealizada e organizada pelas pesquisadoras Francinalda Machado Stascxak, Maria Aparecida Alves da Costa e Maria Julieta
Fai Serpa e Sales, inseridas no ambiente da pós-graduação em
Educação, especificamente no Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Estadual do Ceará (PPGE-UECE).
Esta coletânea oportuniza pesquisadores (as) a publicizar seus
escritos de maneira interdisciplinar visando ao diálogo plural
dos saberes, das experiências e, principalmente, da construção
do conhecimento.
A fim de sistematização, nomearemos cada escrito em
forma de capítulo, sendo o 1 denominado A escola tradicional
na Sociedade Moderna, de autoria de Antonio Vuldembergue
Carvalho Farias, traz à baila preocupações expostas no que diz
respeito à educação/escola no século XXI, uma vez que a sociedade apresenta critérios modernos e a educação/escola continua com ares obsoletos e que muitas vezes as inovações são
ignoradas.
O capítulo 2, A importância da etnomatemática para a
inovação pedagógica, de autoria de Maria do Carmo da Silva
Souza e José Paulo Gomes Brazão, vem evidenciando a imporEditora Via Dourada
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tância da matemática como ciência fundamental aos avanços
tecnológicos e globais, assim como apresentá-la em uma perspectiva humanista a partir da etnomatemática, em que se valoriza mais a cultura e os saberes prévios dos indivíduos, possibilitando assim uma inovação pedagógica nesse ramo do conhecimento.
O capítulo 3 intitulado A importância do currículo para
o processo educacional, autoria Moacir de Souza Júnior, Francisco Cláudio Bastos Mendonça e Lafaete Almeida de Oliveira
Mesquita, propõe uma análise sobre a importância que o currículo educacional tem vida dos sujeitos que compõem a escola, uma vez que é esse currículo que é responsável pelo que
a escola vai transmitir a essa comunidade estudantil, pois seu
papel é contribuir para a transformação e ascensão social desses sujeitos, tornando-os críticos e defensores dos seus direitos
sociais e políticos.
O capítulo 4, intitulado A liberdade sob a ótica de Paulo
Freire: uma análise de conteúdo do livro educação como prática da liberdade (1967) de autoria de Francinalda Machado Stascxak e Maria Julieta Fai Serpa e Sales, trata especificamente
de uma análise sobre as concepções de liberdade adotada por
Paulo Freire, especialmente na obra “Educação como prática da
liberdade (1967)”, convidando o leitor a refletir sobre tal temática a partir de três categorias elaboradas mediante elementos
que facilitem a compreensão do conceito de liberdade na obra
de Freire.
O capítulo 5, A prática pedagógica no ato de ensinar e
aprender através do uso das TIC autoria de Shirley de Nazareth Lopes Braga, Ana Caroline de Vasconcelos Araújo Arnaud e
Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 16
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Maria do Socorro Furtado Silva Silveira, as autoras partem da
discussão sobre a rapidez das mudanças do mundo globalizado e que a educação, enquanto agente de transformação social
precisa superar as expectativas de uma sociedade tão fluida,
sendo isso possível a partir da união das práticas pedagógicas
com as TIC, sendo estas, fortes aliadas ao processo de construção do conhecimento do corpo docente e discentes.
O capítulo 6, nomeado As mulheres que nos cercam:
produção historiográfica no componente curricular de história com alunos da 1ª série do ensino médio, de Limária Araújo
Mota, Roberta Kelly Santos Maia Pontes e Francinalda Machado
Stascxak, traz um precioso relato de experiência o qual embrenhou-se em turmas de 1ª série do ensino médio em duas escolas públicas estaduais. Essa proposta emergiu de uma atividade
solicitada no componente curricular de História, por ocasião do
Dia Internacional da Mulher. As autoras apresentam um texto
leve com traços poéticos, com o propósito de suscitar ponderações e ações refletidas.
O capítulo 7, As novas tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem, escrito por
André Henrique Pinheiro Albuquerque, Isabel Magda Said
Pierre Carneiro e Silvany Bastos Santiago, tem como enfoque
os professores e as professoras, no que tange ao uso das tecnologias em sua rotina de aulas. Cumpre observar que as linhas
escritas por estes autores contemplam um olhar sensível para
as subjetividades dos (as) docentes, e revelam sobretudo uma
preocupação com a questão que envolve o aprendizado dos (as)
estudantes, atentos aos aspectos que envolvem sua formação.
O capítulo 8, Educação e tecnologias digitais em tempos
Editora Via Dourada
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de pandemia, de Maria Eduarda Sousa Rocha, Nívia Maria Vasconcelos Tavares e Thaís de Sousa Florêncio, aborda uma temática interessante e envolvente sobre o panorama atual do
ensino, em decorrência do isolamento social provocado pela
pandemia de Covid-19, adentrando nas especificidades do ensino remoto, com o uso de tecnologias digitais como alternativa
de continuidade das aulas.
O capítulo 9, Educação Superior do Piauí no século XX:
História e Formação Docente, de Maria Aparecida Alves da
Costa, Márcia Cristiane Ferreira Mendes e Niédja Ferreira dos
Santos, realiza uma relevante jornada pela história da educação brasileira, aprofundando-se nas singularidades da Reforma
Universitária de 1968 - na conjuntura da Ditadura Militar -,
ocasião em que também foi instituída a primeira Faculdade de
Filosofia do Piauí.
O capítulo 10, Formação docente em Pedagogia: uma (re)
construção de saberes para a inclusão em educação, de Raniely
do Nascimento Fontinele Lima e Juliana Silva Santana, promove um debate acerca da qualidade no campo educacional, destacando a necessidade de colocar em perspectiva as especificidades de cada estudante. Em vista disso, o texto traz narrativas
docentes de uma das autoras em suas vivências que perpassam a educação básica até o Ensino Superior, com significativas
contribuições a todos os (as) educadores (as).
De autoria de Márcia Cristiane Ferreira Mendes, Niédja
Ferreira dos Santos e Maria Aparecida Alves da Costa, o capítulo
11, Gestão educacional e as narrativas dos professores de educação física e suas práticas educativas na pandemia (Covid-19),
traz as experiências de professores no rápido processo de muSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 16
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dança do formato do ensino presencial para o ensino remoto, caracterizando-se como um modelo ainda mais complexo
quando se trata de educação física e que pôde, assim como os
outros componentes, serem realizadas a partir das ferramentas
digitais viabilizando assim, o ensino remoto.
O capítulo 12 desta obra intitula-se Metodologias ativas
de ensino e sua relação com o eixo ensino-aprendizagem no
ambiente escolar, produzido por Bruno Spindola Garcez, Isabel
Magda Said Pierre Carneiro e Silvany Bastos Santiago apontam,
a partir de uma revisão bibliográfica, que a utilização de metodologias ativas estimulam os alunos a participarem de forma
mais direta da construção do próprio conhecimento possibilitando assim, o diálogo entre o conhecimento e a sua aplicabilidade na realidade em que o aluno está inserido.
O capítulo 13, O olhar do psicólogo escolar sobre o sofrimento psíquico dos professores em tempo de Pandemia, idealizado e escrito por Nívia Maria Vasconcelos Tavares, Maria
Eduarda Sousa Rocha e Thaís de Sousa Florêncio traz uma importante discussão sobre a prática do psicólogo escolar diante
do sofrimento psíquico dos professores devido à sobrecarga de
trabalho, ao uso de novas tecnologias sem o domínio necessário,
incertezas em relação ao processo de aprendizagem dos alunos.
Além disso, as autoras enfatizam que o período de pandemia
causado pela covid-19 desencadeou quadros de ansiedade, depressão, exaustão e desgaste emocional e físico dos professores.
Escrito por Emanuelle Oliveira da Fonseca Matos, Regina
Célia Ribeiro Lotffi, Maria Socorro Lucena Lima e Maria Marina Dias Cavalcante, o capítulo 14, intitulado Práxis e formação
docente em tempos de pandemia: reflexões e possibilidades,
Editora Via Dourada
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traz em seu bojo um estudo acerca da prática pedagógica dos
professores em meio ao contexto de isolamento social, elencando aspectos em relação à qualidade da educação, materializada
no processo de ensino-aprendizagem que tem em seu cerne a
formação humana crítica e emancipatória, trazendo reflexões
pertinentes sobre a práxis docente em tempos de pandemia.
Reflexões sobre a formação continuada em contextos educacionais inclusivos intitula o capítulo 15, planejado
e produzido por Tereza Cristina Lima Barbosa, Maria Julieta
Fai Serpa e Sales e Juliana Silva Santana tece reflexões sobre
a relevância da formação continuada e a sua reverberação no
desenvolvimento de práticas educativas inclusivas, bem como
problematiza acerca dos benefícios do Plano de Atendimento
Educacional Especializado (PAEE) para a inclusão de alunos
com deficiência na escola regular.
O último capítulo, intitulado Reflexões sobre a História
Oral a partir da perspectiva dos estudos biográficos, produzido
pelas autoras Maria Aparecida Alves da Costa, Francinalda Machado Stascxak e Maria Julieta Fai Serpa e Sales, busca investigar, numa perspectiva da historiografia, abordando as características que compõe a História Oral e sua imbricada relação
com a biografia. Nesse estudo, as autoras enfatizam a essencialidade da ação de historicizar os fatos criticamente, pondo
em destaque a estreita e profícua relação entre a história e a
memória do vivido em um dado espaço - físico e temporal - que
uma pesquisa desse cunho possibilita acessar.

Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 16

CAPÍTULO 1
A ESCOLA TRADICIONAL NA SOCIEDADE
MODERNA
Antonio Vuldembergue Carvalho Farias1
1 INTRODUÇÃO
As mutações sociais têm-se realizado de forma tão rápida
e tão profunda que, por vezes, nem se percebe em virtude da
nossa imersão no seu processo de transformação. Quase que
subitamente, sobretudo a partir do final do século XX e início do século XXI, surgiram na sociedade, costumes, tecnologias, rotinas e comportamentos que transformaram o modus
vivendi social, político, transacional e educacional. Até mesmo
os cartórios cujas rotinas e livros enormes escritos à mão eram
sinônimos de atraso, de burocracia e de dificuldade, criando-se
inclusive o adjetivo ‘cartorial’ para qualificar coisas e processos
difíceis e burocráticos, se modernizaram a tal ponto de quase
tudo ser realizado por meio de ‘máquinas inteligentes’ à imagem do sistema bancário, das telecomunicações, dos transportes, da biologia molecular, da medicina, da física quântica, da
indústria espacial etc., mas “a escola é em essência diferente
dos exemplos de áreas mega mudadas, como a cirurgia” (PA1
Doutor em Ciências da Educação - Inovação Pedagógica - Universidade da Madeira - Portugal.
Mestre em Ciências da Educação - Inovação Pedagógica - Universidade da Madeira - Portugal. Bacharel
em Administração. Técnico em Educação da Secretaria de Educação – Fortaleza - CE. Lattes: http://
lattes.cnpq.br/4656083177339440.
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PERT, 2008, p. 54), por exemplo.
Assim, a escola, ignorando os avanços sociais, culturais e
tecnológicos, continua com seu modo fabril de transmitir o conhecimento gerado pela humanidade, com alunos enfileirados,
com fardamento, horários, currículo centenário etc. sendo que
“a educação não é, porém, a simples transmissão da herança
dos antepassados, mas o processo pelo qual também se torna
possível a gestação do novo e ruptura com o velho” (ARANHA,
1996, p. 50), e, constituindo um processo torna-se difícil entender o ancestral ‘dar aula’ em substituição à função ativa do aluno em sala de aula, quando educação e escola confundem-se.
Contudo, não se questiona o conhecimento em si, mas a forma
de sua transmissão e da sua didática - que se relaciona com o
ensino e com práticas didáticas ou com técnicas didáticas em
oposição à matética2 que se alinha à aprendizagem e às práticas
pedagógicas docentes.
Há que se destacar que muitas atribuições, processos e
situações têm sido impostas às escolas da atualidade, mas não
significam inovação pedagógica. “Todas as pequenas mudanças
quantitativas, mesmo visando melhorias de ‘rendimento’ escolar, incluindo ou não incorporação de nova tecnologia, estão
longe de poder ser consideradas inovação pedagógica” (FINO,
2014, p. 2). Então, a criação de Laboratórios de Informática, o
fornecimento da merenda escolar, o fardamento doado pelos
órgãos oficiais de ensino, o sistema de vacinação na própria
escola, a escovação de dentes, as mudanças curriculares, a modernização da gestão, os programas do tipo Mais Educação etc.
são aspectos que a escola assumiu nos últimos anos, mas não
2
Matética - Palavra criada por Seymour Papert que se origina de Mathema que significa uma
lição e Manthaniem, o verbo aprender, surgindo daí a palavra matética que está relacionada com a arte
de aprender, em oposição à palavra Didática, que contém a ideia de ensino.
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têm contribuído suficientemente para uma melhor ou maior
aprendizagem dos alunos conforme é de domínio público, não
significando, portanto, inovação pedagógica, haja vista que está
diretamente relacionada à relação professor-aluno, e, portanto,
as práticas docentes continuam escassas enquanto o professor
permanece senhor das ações em sala de aula, constituindo-se
em figura ativa e dono do conhecimento.
De acordo com Fino (2008, p. 2),
[...] inovação envolve obrigatoriamente as práticas.
Portanto, a inovação pedagógica não deve ser procurada nas reformas do ensino, ou nas alterações curriculares ou programáticas, ainda que ambas, reformas e
alterações, possam facilitar, ou mesmo sugerir, mudanças qualitativas nas práticas pedagógicas.

Dessa forma, sem inovação pedagógica, isto é, sem a participação ativa do aluno na construção do seu conhecimento, a
escola permanece tradicional e imutável, não contribuindo ou
contribuindo muito pouco para a aprendizagem ou para o desenvolvimento intelectual desse aluno. Isso é evidenciado ao se
verificar o desempenho dos alunos ante os concursos públicos,
os vestibulares ou as entrevistas de emprego.
Portanto, “independentemente de quão nobres, sofisticadas ou brilhantes possam ser as propostas de mudança e de
aperfeiçoamento, elas nada representam se os professores não
as adopta(re)m nas suas próprias salas de aula e não as traduz(ir)em numa prática profissional efectiva” (FULLAN; HARGREVES, 2000, p. 29). O que significa dizer que inovação peSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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dagógica só ocorre mediante uma mudança de paradigma, ou
seja, mudanças que transformem práticas docentes em práticas
pedagógicas, haja vista que “[...] os aprendizes não aprendem
melhor pelo facto do professor ter encontrado melhores maneiras de os instruir, mas por lhes ter proporcionado melhores
oportunidades de construir” (FINO, 2004, p. 3).

2 PROCESSO METODOLÓGICO
Importante destacar que o processo metodológico-etnográfico desenvolveu-se, de um lado, quando das sistemáticas
observações e das entrevistas não estruturadas que realizei
durante minha convivência na coordenação dos Laboratórios
de Informática Educativa e das Rádios Escolares do programa
Mais Educação de uma parte das escolas municipais de Fortaleza (CE), sendo diretor de uma dessas unidades educacionais e,
do outro, durante minha pesquisa de doutorado realizada junto
ao grupo de reisado Brincantes Cordão do Caroá, Programa de
Extensão da Universidade Federal do Ceará, quando pude verificar que, apesar de ser um grupo de brincadeiras tradicionais,
detém aspectos inovadores relacionados à aprendizagem dos
rituais, das danças e dos mistérios da brincadeira, situações observadas durante minha imersão naqueles três ambientes, me
alinhando com Fino (2008, p. 2) quando afirma que “a inovação só é entendível in situ, ou seja, estudada no local, mediante
dispositivos de observação participante, que visem a entender
os acontecimentos de dentro” surgindo assim, a necessidade de
compreensão, de análise e de interpretação com a finalidade de
confrontar as incertezas e dificuldades próprias da aprendizaEditora Via Dourada
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gem.

Por outro lado, as observações realizadas junto aos Laboratórios de Informática Educativa, às Rádios Escolares e aos
grupo de brincantes, caracterizaram-se como encontros sociais
ainda que naqueles Laboratórios as reuniões mensais tivessem
caráter oficial, significando dizer que foram realizadas entrevistas não estruturadas, mas sobretudo, as observações foram
de fundamental importância para enfatizar os questionamentos, e, desse modo, formaram-se laços sociais que facilitaram
além da minha própria aprendizagem, a compreensão dos fenômenos observados, conforme determina Lapassade (2005,
p. 82) quando afirma que “a pesquisa etnográfica pode ser descrita como ‘um encontro social’, como, aliás, é feito na tradição
interacionista” e complementa dizendo que “a investigação é a
ocasião de um encontro social” (LAPASSADE, 2005, p. 121).

3 ESCOLA TRADICIONAL VERSUS SOCIEDADE
MODERNA
Considerando a escola como instituição educacional, foi
criada no pós-revolução industrial, com modelo fabril precisamente para formar mão de obra qualificada para as atividades comerciais e industriais, discute-se o porquê de essa escola
subsistir como antigamente num mundo altamente avançado
em termos de tecnologia e, principalmente, quanto às relações
sociais que têm-se transformado em alto grau, horizontal e
verticalmente. “Quando a escola pública foi inventada, no auge
da Revolução Industrial, ela tinha por missão dar resposta a neSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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cessidades relacionadas com profundas alterações nas relações
de produção emergentes nesse tempo” (FINO, 2001, p. 1).
Por outro lado, o conceito de escola com feição de fábrica
assemelha-se ao funcionamento da própria unidade industrial,
que Toffler (1973, p. 334) descreve desta maneira:
Todavia, a ideia integral de reunir massas de estudantes (matéria prima) para serem trabalhadas por professores (operários) numa escola centralmente localizada (fábrica) foi um golpe genialmente industrial. A
hierarquia administrativa inteira da educação à medida
que crescia, seguiu o modelo da burocracia industrial. A
própria organização do conhecimento em departamentos permanentes de disciplinas era baseada em pressupostos industriais.

Para exemplificar, apenas para demonstrar o fosso entre a escola clássica e a sociedade moderna, constata-se que a
sociedade pré-industrial, tradicional, conhecia a família como
sendo constituída apenas de homem (marido), mulher (esposa) e filhos (naturais), enquanto nos dias atuais verifica-se a
família constituída, também, por homem (marido), homem
(esposa) e filhos (adotados) ou por mulher (marido), mulher
(esposa) e filhos (adotados) para citar apenas um aspecto social
que demonstra sua significativa transformação, mas a escola
continua ‘ensinando’ conceitos considerados antigos baseados,
na maioria das vezes, na religião ou em aspectos por muitos julgados preconceituosos. Toffler (1973, p. 333) afirma que “o conhecimento era transmitido não por especialistas concentrados
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em escolas, mas através da família, das instituições religiosas,
e dos aprendizados artesanais”, justificando assim, essa forma
de entender a família de antigamente. Complementando, Guimarães, (2005, p. 17) interroga: “Assim como outras instâncias
tradicionais, as instituições educacionais se veem diante de um
imenso desafio: como educar e sobreviver em meio a um contexto de tantas mudanças?”.
Outro caso emblemático que escancara a distância entre
a escola do passado e o mundo da atualidade é o que trata da
aprendizagem, conceito que se desenvolveu ainda mais a partir
de teorias defendidas na época da Escola Nova3 por pensadores
como Freinet, John Dewey, Maria Motessori, Cousinet, Edouard Claparède, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Anísio
Teixeira que indica ser o aluno o basal agente da aprendizagem
e não o professor como ainda hoje a escola insiste em ‘dar aula’
em que este, agindo de acordo com a escola antiga, tenta transferir para a cabeça do aluno o seu próprio conhecimento, ignorando ou negligenciando as teorias que fundamentam a aprendizagem. Para Gauthier (2010, p. 175) “a pedagogia nova situa
a criança no centro das suas preocupações e se opõe a uma pedagogia tradicionalmente centrada no mestre e nos conteúdos
a transmitir”, baseando-se, dessa forma, numa aprendizagem
que tem por lastro a interatividade e a prática, consequentemente valorizando o conhecimento que o aluno já traz de casa
para a escola.
Contrariando a escola fabril, Gagné (1980, p. 22) estipula que “ensinar implica em frequente comunicação verbal com

3
Escola Nova é um movimento que propôs mudanças no sistema de ensino, colocando o aluno
no centro do processo de construção do conhecimento. Os criadores do movimento consideravam que
os métodos de ensino tradicionais já não tinham tanta eficácia na realidade social do momento e não
garantiam a preparação dos alunos para serem cidadãos bem adaptados ao convívio social. Disponível
em: https://bit.ly/3OD17C.
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o estudante, com o propósito de: informá-lo do que vai realizar; recordar o que ele já sabe; dirigir-lhe a atenção e as ações
e guiar seu pensamento para determinadas áreas”, ou seja, o
aluno passa a ser a figura principal, o agente da aprendizagem.
Por sua vez, Perrenoud (1999, p. 61) afirma que “não há necessidade de cadernos de exercícios ou de fichas a perder de vista,
mas sim de situações interessantes e pertinentes”, isto é, ensinar implica criar condições exteriores que facilitem o processo
de aprendizagem, já que “a função de ensinar origina-se, em
sentido específico, da determinação das condições de aprendizagem. Ensinar significa organizar as condições exteriores próprias à aprendizagem” (sic) (GAGNÉ, 1980, p. 22), até porque
“nunca se ensina o que é, de fato, o conhecimento” (MORIN,
2001, p. 1), haja vista que o conhecimento é uma construção,
um processo exclusivo do aprendente.
O que importa nesses dois exemplos (conceitos de família
e de aprendizagem) é observar-se o escancarado status quo da
escola que insiste e tem conseguido sobreviver num ambiente
avançado social e tecnologicamente, levando-se em conta que
“o ímpeto e a velocidade das transformações têm causado torpor em alguns meios” (GUIMARÃES, 2005, p. 17), quando se
sabe que a sociedade pós-industrial necessitava de um novo indivíduo, atualizado, capaz de dar respostas às suas demandas.
Para Fino (2000, p. 27) “a nova ordem industrial precisava de
um novo tipo de homem, equipado com aptidões que nem a
família nem a igreja eram capazes, só por si, facultar”.
Al fin y al cabo, la escuela es una institución social creada y mantenida por la sociedad para rendir a ésta una
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serie de beneficios. No es de extrañar, pues, que una sociedadque aprecia ante todo los bienes materiales, preste una atención cuidadosa al cultivo de valores relativos
a la eficiencia y a la rentabilidad como algo deseable
en sí mismo. Consiguientemente, no puede sorprender
que esos mismos valores se conviertan en directrices
básicas de una institución que, como ocurre con la escolar, tiene que servir a la sociedad de la que depende.
Tampoco podrá sorprender que los propios esquemas
ideados, ya dentro del ámbito educativo, para hacer
viables las funciones asignadas a la institución escolar
se impregnen de esos valores básicos en una sociedad
industrial fuertemente tecnificada (SACRISTÁN, 1990,
p. 3).

Talvez, uma das explicações para essa dissonância entre a escola e os interesses da sociedade esteja nas palavras de
Sousa (2011, p. 48) ao asseverar que “a escolarização de massas
também se revelou rapidamente como um meio poderosíssimo
de domesticação das mentes e disciplinadora de atitudes e costumes [...], atitudes e costumes esses necessários a uma maior
produtividade nas fábricas [...]”.
No entanto, é de domínio público que os níveis de conhecimento demonstrados pelos alunos ao se depararem com
a possibilidade de uma oportunidade no mercado de trabalho,
estão bastante aquém das necessidades, haja vista que “tornam-se cada vez mais exigentes os requisitos para adentrar e
permanecer no mercado de trabalho” (GUIMARÃES, 2005, p.
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17-18). Complementando, Perrenoud (1999, p. 14) estabelece
que:
A procura pela escola está crescendo, mas a formação
não evolui no mesmo ritmo. [...] as esperanças suscitadas pela democratização do ensino foram decepcionantes: um número cada vez maior de jovens adquire maior escolaridade, mas eles serão mais tolerantes,
mais responsáveis, mais capazes do que seus predecessores para agir e para viver em sociedade? E o que dizer
dos que, apesar das políticas ambiciosas, ainda saem da
escola sem nenhuma qualificação, quando não analfabetos, dos que o fracasso escolar convenceu de sua indignidade cultural e prometeu à miséria do mundo, ao
desemprego ou aos subempregos, em uma sociedade
dual?

Por seu turno, Toffler (1973, p. 335) afirma que “[...] os
nossos sistemas de educação não se adaptaram ainda de todo à
era industrial, quando necessidade de uma nova revolução - a
revolução superindustrial - explode em seu meio”, e essa opinião assemelha-se à de Hargreaves (1998) ao afirmar que a escola dentro do seu tradicionalismo e, principalmente, com sua
incapacidade de se adaptar aos tempos modernos, sobrevive
num ambiente contemporâneo, avançado social e tecnologicamente.
Vivemos numa forma de sociedade que, por ser pós-industrial, requer formas de educação pós-industrial, em
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que a tecnologia será, com pouca hipótese de dúvida,
uma das chaves da concretização de um novo paradigma educativo, capaz de fazer incrementar os vínculos
entre os alunos e a comunidade, enfatizar a descoberta
e a aprendizagem, e de fazer caducar a distinção entre
aprender dentro e fora da escola (SOUSA; FINO, 2001,
p. 12-13).

Então, torna-se um exercício mental a explicação para
essa situação em que a escola permanece tradicional enquanto a sociedade avançou e modernizou-se, tendo em vista que
é recorrente afirmar que a escola reproduz e transforma essa
mesma sociedade avançada e moderna, sabendo-se que “na sociedade da informação, a escola já não é a primeira fonte, e, às
vezes, nem sequer a principal, de conhecimento para os alunos,
em muitos domínios. São muito poucas as ‘primícias’ informativas que são reservadas para a escola” (POZO, 2004, p. 44).
Para Perrenoud (2009, p. 53) “estamos a caminho de um ofício
novo, cuja meta é antes fazer aprender do que ensinar” (sic).
Então, imagina-se que a escola deveria ser moderna e
avançada já que reproduz uma sociedade moderna e avançada.
Para se ter uma ideia, a escola fabril ainda não aprendeu a conviver, ou a usar, ou a entender, ou a integrar-se a uma crescente
e avassaladora modernização e transformação social em que a
maioria de alunos, por exemplo, domina com facilidade o telefone celular, chegando a utilizá-lo, sorrateiramente, em plena
sala de aula, durante boa parte das aulas.
Ora, “dentro da concepção teórica de Marx, podemos
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afirmar que a educação escolar vem desempenhar o papel de
transmissora da ideologia dominante” (MEKSENAS, 1990, p.
61). Isso implica dizer que a escola interessa-se mais em “transmitir a ideologia e treinar os trabalhadores para uma atividade produtiva em que serão explorados” (MEKSENAS, 1990, p.
63) do que provê-los de estratégias que permitam e facilitem a
construção de conhecimentos efetivos capazes de fazê-los pensar por si e decidir sobre o que aprender, sem essa dependência
de uma ideologia que impõe ideias e valores como sendo únicos e corretos. De certo modo, isso também explica o descuido
para com as teorias da aprendizagem valorizando-se mais o
‘dar aula’ em que o aluno apenas escuta, calado, quieto, enfileirado, quando muito, mesmo sabendo-se que a aprendizagem não é decorrência do ensino, ainda que este faça parte,
conforme atestam Sousa e Fino (2001, p. 9) quando afirmam
que “há muito tempo que os construtivistas vêm reclamando a
natureza activa da cognição e tornando clara a inexistência de
um vínculo de causalidade entre o ensino e a aprendizagem”.
De outro lado, Papert (2008, p. 124) assegura que “[...] cada ato
de ensino priva a criança de uma oportunidade de descoberta”,
ou seja, ensinar nega ao aluno o descobrir sozinho, o ‘pescar’
aquilo que lhe interessa, posto que a escola de hoje apenas oferece um conhecimento como se fosse verdade incondicional,
negando-lhe a construção do “seu próprio ponto de vista, a sua
verdade particular e partir de tantas verdades parciais” (POZO,
2004, p. 45).
Então, considerando que não há ligação ou há pouca ligação entre ensino e aprendizagem, questiona-se: por que a
insistência em ‘dar aula’, em ensinar, em que o professor esforEditora Via Dourada
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ça-se para transferir seu conhecimento para os alunos? É sabido, por outro lado, que, enquanto o professor fala, explica, demonstra algum conhecimento seu ou uma informação, o aluno
está, muitas vezes, alheio ao assunto, ‘no mundo da lua’, como
se diz popularmente, ou, que “os professores sempre presumiram que, quando dizem algo aos alunos, eles devem entendê-lo
da mesma forma que o professor entende” (JONASSEN, 2000,
p. 24), significando dizer que os alunos interpretam o que ouvem conforme seus conhecimentos, experiências, convicções e
quadros de referência, o que robustece a ideia da impossibilidade de transmissão do conhecimento pronto e acabado. Nesse
sentido é que Alves (2014) reforça o conceito de que “a missão
do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, é
provocar a curiosidade”, o que passa longe do ‘dar aula’ ou do
ato de ensinar ao mesmo tempo em que o professor deve facilitar e desencadear o processo de pensar no aluno.
Em entrevista à Revista Nova Escola, (outubro de 2006),
com o título ‘a escola mata a curiosidade’, Morin (2006) destaca
que “se vivemos em um mundo complexo e interligado, e novas informações nos fazem, a toda hora, mudar de planos, por
que a escola ainda teima em ensinar certezas e conhecimentos
que parecem únicos e absolutos?”. Note-se que as incertezas
da atualidade são de tal ordem que não se pode precisar com
exatidão quais serão as demandas educacionais ou quais serão
os profissionais no futuro. Isso implica que as certezas que a
escola insiste em ‘ensinar’ podem já estar ultrapassadas. Nos
dias atuais não se tem segurança de quais profissões serão mais
procuradas no futuro, por exemplo. De dez ou vinte anos atrás,
além das incertezas de quais profissões seriam as mais bem
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sucedidas na atualidade, nasceram algumas que sequer poderiam ser imaginadas com algum grau de certeza. Ou seja, o
conhecimento cada vez mais fragmentado e cada vez mais subordinado às demandas da sociedade transmuta-se numa velocidade extraordinária que a escola do passado não consegue
acompanhar implicando dizer que o conhecimento não pode
ser transmitido, mas construído e essa construção é privilégio
do aluno, cabendo ao professor a briosa tarefa de ajudá-lo nessa construção. No final dos anos 1990, quem poderia imaginar
que em 20 anos surgiria, na sociedade, profissões como Analista de Search Engine Optimization (SEO), Gestor de Mídias
Sociais, Bioinformacionista, Gestor de Ecorrelações, Chief Technical Officer (CTO), Especialista em Mobile Marketing, Técnico em Telemedicina, Gestor de Marketing para e-commerce
ou Gestor de Comunidade?

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ponderando que a escola com suas práticas ancestrais
sobrevive numa sociedade altamente evoluída tecnológica e socialmente e que essa mesma escola não detém mais o poder de
concentrar o conhecimento no seu interior, já que a Internet,
o computador, as relações e redes sociais desenvolveram-se de
tal forma que as informações por mais especializadas que sejam estão disponíveis em praticamente todo lugar, resta concluir que a escola não atende mais aos anseios para os quais ela
foi criada. Aliás, a escola sequer aprendeu a utilizar e conviver
com algo natural para os alunos de hoje: o telefone celular e a
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televisão, por exemplo. Além do mais, o uso do telefone celular,
que é um avanço social e tecnológico é até mesmo proibido em
grande parte das escolas.
Sendo assim, não é de todo inconcebível o pensamento
segundo o qual a escola não é mais necessária na sociedade moderna a menos que se destine à domesticação e ao enquadramento aos costumes e às atitudes. Por isso, ela sobrevive apenas
como instrumento burocrático com a finalidade disciplinadora,
carimbadora, formal, fornecedora de diploma, já que ela não é
a principal nem a mais importante fonte do conhecimento, e,
portanto, torna-se descartável o professor como ‘ensinador’ ou
como o especializado em ‘dar aula’, haja vista que nos dias atuais há um grande número de autodidatas em virtude da busca
pelo conhecimento em outras fontes que não a escola. Exemplo
dos mais icônicos é o ‘hobbismo’, ou seja, o ‘trabalho’ caseiro,
por diversão ou mesmo de cunho profissional em que não há
a necessidade da escola ‘ensinar’ posto que o hobbista aprende
fazendo, participando, interagindo, construindo, ‘bricolando’,
encontrando na Internet, nos livros, nas revistas, na televisão,
nas redes sociais etc., a motivação e o conhecimento necessários para a concretização do seu trabalho ou de sua diversão.
Outro exemplo importante é o Ensino a Distância (EaD)
em que é mais provável acontecer a aprendizagem em virtude de não haver professor ‘ensinando’, presencialmente. Nesse tipo de estudo, o aluno precisa esforçar-se para cumprir as
tarefas propostas pelo tutor ou pelo programa do curso, para
ler, para interpretar, para escrever, para pensar, para interagir,
para colaborar, ainda que sejam modelos tradicionais e que tal
aprendizagem não diga respeito à vida cotidiana.
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Desse modo, fica evidente a escola como objeto descartável sobretudo porque não evoluiu nem se adaptou aos novos tempos, à modernidade em que a sociedade encontra-se,
evidenciando o imperativo da aplicação das teorias da aprendizagem, demonstrando que a arte de ensinar (didática) não
produz os resultados esperados e, portanto, a arte da aprendizagem (matética), em que o aluno constitui-se como ator
principal e senhor absoluto no palco do seu fazer pedagógico
é o que gera conhecimento fazendo esse aluno transformar-se,
proporcionando-lhe encontrar respostas para as questões da
vida cotidiana e da convivência na sociedade.
É importante frisar que não advogamos a extinção
da escola como formadora do ser humano, mas é também
importante sua adequação aos tempos modernos em que
a aprendizagem não é resultado do ensino, ainda que este
faça parte, ressaltando que essa aprendizagem deve estar
subordinada às demandas pessoais e sociais e não ao aprender
por aprender em que muitos ‘conhecimentos’ que hoje a escola
‘ensina’ nunca serão utilizados ou praticados no dia a dia do
aprendente.
É certo, também, que a formação do professor precisa
ser contemplada e complementada ao mesmo tempo em que
as condições para que esses mestres possam desempenhar
o papel de facilitador da aprendizagem sejam oferecidas a
partir da adequação das salas de aula, das bibliotecas, da
infraestrutura, do currículo, da autonomia dos professores e
alunos, dos salários etc. e, sobretudo, da aplicação das teorias
da aprendizagem, enfim, assim como a indústria, o comércio
e os serviços em geral amoldaram-se aos novos tempos, a
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escola, também precisa integrar-se à nova ordem na qual o
aluno aprenda aquilo que lhe servirá para o desempenho de
sua vida cotidiana e sua convivência numa sociedade evoluída
e moderna.
Destarte, essa autonomia do professor traduz-se no enfrentamento ao currículo como instrumento escolar pronto e
acabado, no qual nem professor nem aluno pode escolher o que
a aprendizagem deve agregar ou o que a coletividade requer
como condição para a convivência social e para o atendimento da demanda comercial através a partir da formação para a
ocupação das vagas de emprego, haja vista que esse currículo
não se fundamenta em imperativos atuais nem em visões futuras (TOFFLER, 1973). Ou seja, a aprendizagem, devendo ser
integral, não se alinha a um currículo departamentalizado e
estanque, mas é imperioso ser maleável, dinâmico e adaptado
às exigências do mercado de trabalho e das novas situações relacionadas com as mutações sociais.

REFERÊNCIAS
ALVES, R. Depoimento. Revista Digital - Personagens. CD-ROOM, 2014. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=kQt75u6Urpw. Acesso em: 15 abr. 2014.
ARANHA, M. L. de A. Filosofia da educação. 2 ed. São Paulo:
Moderna, 1996.
FINO, C. N. Novas tecnologias, cognição e cultura: um estudo no primeiro ciclo do ensino básico. Tese de doutoramento. Lisboa: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
2000.
Série Saberes e fazeres da educação: volume 16

36 Formação docente, história e memória: permanências e rupturasas

FINO, C. N. Um novo paradigma (para a escola) precisa-se.
In FÓRUMa - Jornal de Estudos Clássicos da Universidade da
Madeira, 1, 2, 2001.
FINO, C. N. Convergência entre a teoria de Vygotsky e o
construtivismo/construcionismo (draft). Ilha da Madeira
(PT): Universidade da Madeira, 2004.
FINO, C. N. Inovação Pedagógica: Significado e campo (de investigação). In: Alice Mendonça & António V. Bento (Org).
Educação em Tempo de Mudança. Funchal: Grafimadeira, p.
277-287, 2008.
INO, C. N. Teses e dissertações em inovação pedagógica: uma
checklist (V. 1.0). (texto em elaboração, a pensar em orientadores e orientandos). Universidade da Madeira, 2014.
FULLAN, M.; HARGREAVES, A. A escola como organização
aprendente: buscando uma educação de qualidade. Porto Alegre: Artmed, 2000.
GAGNÉ, R. M. Como se realiza a aprendizagem. Trad. Therezinha Maria Ramos Tovar. Rio de janeiro: Livros Técnicos e
Científicos, 1980.
GAUTHIER, C. Da pedagogia tradicional à pedagogia nova. In:
GAUTHIER, C.; TARDIF, M. A pedagogia: teorias e práticas da
antiguidade aos nossos dias. São Paulo: Vozes, 2010.
GUIMARÃES, L. S. R. Novas tecnologias e mudanças no contexto de uma instituição educacional. In: Vigneron, J.; Oliveira, V.
B. Sala de aula e tecnologias. São Bernardo do Campo (SP):
UMESP, 2005.
HARGREAVES, A. Os Professores em tempos de mudança:
o trabalho e a cultura dos professores na Idade Pós-Moderna.
Editora Via Dourada

Antonio Vuldembergue Carvalho Farias 37

Lisboa: Mc Graw-Hill, 1998.
JONASSEN, D. H. Computadores, ferramentas cognitivas:
desenvolver o pensamento crítico nas escolas. Porto (Pt): Porto
Editora, 2000.
LAPASSADE, G. As microssociologias. Tradução de Lucie Didio. Brasília: Liber Livro Editora, 2005.
MEKSENAS, P. Sociologia da Educação. São Paulo: Edições
Loyola, 1990.
MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do
futuro. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2001.
MORIN, E. A escola mata a curiosidade. Entrevista à Revista
Nova Escola, em outubro de 2006. Disponível em: https://
bit.ly/2LMTkRD. Acesso em: 10 mar. 2017.
PAPERT, S. A máquina das crianças: repensando a escola na
era da informática. Porto Alegre: Artmed, 2008.
PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola.
Tradução de Bruno Charles Magne. Porto Alegre: Artmed,
1999.
POZO, J. I. A crise da educação científica: voltar ao básico ou
voltar ao construtivismo? In: Elena B. et al. O Construtivismo
na prática. Porto Alegre: Artmed, 2004.
SACRISTÁN, J. G. La Pedagogia por objetivos: obsesión por la
eficiencia. Madrid: Ediciones Morata S.A., 1990.
SOUSA, J. M. Currículo e etnografia da educação: um diálogo necessário. In: FINO, C. N. (Org.). Etnografia da Educação.
Câmara dos Lobos (PT): O Liberal, Empresa de Artes Gráficas,
lda., 2011.
Série Saberes e fazeres da educação: volume 16

38 Formação docente, história e memória: permanências e rupturasas

SOUSA, J. M; FINO, C. N. As TIC abrindo caminho a um novo
paradigma educacional. In Actas do VI Congresso Galaico-Português de Psicopedagogia, I Volume (p. 371 - 381). Braga: Universidade do Minho, 2001.
TOFFLER, A. O choque do futuro. Rio de Janeiro: Editora Artenova, 1973.

Editora Via Dourada

CAPÍTULO 2
A IMPORTÂNCIA DA ETNOMATEMÁTICA PARA
A INOVAÇÃO PEDAGÓGICA
Maria do Carmo da Silva Souza1
José Paulo Gomes Brazão2
1 INTRODUÇÃO
Refletindo sobre a evolução do conhecimento científico e
a importância da Matemática para o mundo moderno, constatamos que existe um descompasso entre os tópicos citados e a
educação escolar, todavia buscamos aperfeiçoar a nossa prática
pedagógica no intuito de levar nossos educandos ao protagonismo no processo de ensino-aprendizagem. Para isso, é fundamental a mudança de paradigma, objetivando sair do sistema
tradicional para o construtivista. Assim, entendendo que toda
prática pedagógica tem que estar alicerçada numa boa teoria,
percebemos a importância da Matemática como ciência universalmente conhecida e que necessita ser apreendida de forma
dinâmica e com significado para quem aprende.
A Matemática sempre teve seu lugar de destaque e com
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os avanços tecnológicos e a globalização, assume um papel fundamental como instrumento de análise, interpretação de dados estatísticos, mensuração, entre outros. Portanto, queremos
destacar a Matemática numa nova perspectiva, ou seja, humanista, que valorize os saberes socialmente construídos dos
aprendizes, partindo dos próprios sujeitos para introduzir os
saberes formais. A disciplina Matemática necessita ser abordada numa nova perspectiva, “[...] Fazer da Matemática uma
disciplina que preserve a diversidade e elimine a desigualdade
discriminatória é a proposta maior de uma Matemática humanista” (D’AMBRÓSIO, 1999, p. 52).
Nosso artigo trata da Etnomatemática partindo do princípio de que valorizando a cultura, os saberes prévios dos indivíduos, eles apreenderão os conhecimentos científicos sem grandes dificuldades, contribuindo, portanto, de forma significativa
para a inovação pedagógica no momento em que se rompe com
práticas desumanizantes e adere-se às práticas construtivas.
A importância atribuída à Etnomatemática, demonstra
que, assim como a linguagem oral aprendida fora da escola é
valorizada para o desenvolvimento da linguagem escrita, assim
se trabalharmos a Matemática acadêmica partindo do conhecimento informal do aprendiz, com certeza proporcionaremos
uma aprendizagem contextualizada e significativa. “Entender e
respeitar a prática da Etnomatemática abre um grande potencial para o senso de questionamento, reconhecimento de parâmetros específicos e sentimento do equilíbrio global na natureza” (D’AMBRÓSIO, 1998, p. 35).
Por sua vez, para que ocorra a Inovação Pedagógica é
preciso criarmos ambientes educativos nos quais as mudanças
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sejam qualitativas e que proporcionem a aprendizagem com a
participação dos aprendizes. Para tanto, faz-se necessário superarmos o senso comum a partir de estudos para fundamentar
as mudanças desejadas na profissão de professor (FINO, 2011).
Reafirmando, Fino (2016) pontua que a Inovação Pedagógica é entendida como uma ruptura de paradigma que implica alterações nos fundamentos da relação pedagógica tradicional, por meio da criação de contextos de aprendizagem incomuns. Destacando assim, que a inovação pedagógica poderá
materializar-se nestes novos ambientes sociais, formais e/ou
informais, criados deliberadamente com base no que é possível
saber-se atualmente sobre os fenômenos da cognição a fim de
potencializá-los.

2 METODOLOGIA
Neste artigo, procuramos aplicar uma investigação de
cunho qualitativo, caráter bibliográfico, exploratório e interpretativo, no qual tem como objetivo colher informações sobre
as duas teorias: a Etnomatemática e Inovação Pedagógica na
perspectiva de encontrar conceitos convergentes, ou seja, a forma que abordam educação, currículo, função social do conhecimento, avaliação, entre outros.
Gil (2007) afirma que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em materiais construídos a priori que podem
ser livros, artigos, dissertações, teses, ou seja, trabalhos científicos. Neste contexto:
A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside
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no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma
gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela
que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se particularmente importante quando o problema
de pesquisa requer dados muitos dispersos pelo espaço
(GIL,2007, p. 45).

Nesse tipo de investigação, o pesquisador consegue ter
acesso a mais informações de forma breve, o que não aconteceria se fosse aos diversos campos de pesquisa, portanto, facilita
ao pesquisador aprofundar sua investigação e fazer uma análise minuciosa de todo o material recolhido ao longo do estudo.
O estudo em questão norteia-se nas constatações de teóricos como: Freire, Moraes, Papert, Jonassen, Fino, Sousa,
D’Ambrósio, Knijnik, Moreira, Ausubel, entre outros.
O artigo apresenta, inicialmente, de forma etimológica
o significado da Etnomatemática e suas principais concepções.
Em seguida, as interfaces entre as teorias Etnomatemática e
Inovação Pedagógica.

3 CONHECENDO A ETNOMATEMÁTICA
Confirmando com D’Ambrósio (1990), o termo Etnomatemática vem da raiz etimológica grega, formado por etno +
matema + tica, isto é, a Etnomatemática é a arte de explicar,
de entender e de desempenhar na realidade (matema), dentro
de um contexto cultural próprio (etno), pois todas as culturas
e povos desenvolvem maneiras próprias denominadas técnicas
Série Saberes e fazeres da educação: volume 16

44 Formação docente, história e memória: permanências e rupturass

(ticas) para explicar, conhecer e modificar as suas realidades,
que estão em constante evolução.
A Etnomatemática defende um ensino-aprendizagem
numa nova perspectiva, que objetiva sair da prática tradicional
com transmissão de conhecimentos para uma prática fundamentada no construtivismo, com construção de conhecimento,
partindo dos conhecimentos prévios dos educandos, valorizando a cultura, os diversos contextos nos quais o indivíduo encontra-se inserido. Assim, entendemos que a Etnomatemática
pode contribuir de forma significativa para a inovação pedagógica, no momento em que rompe com práticas desumanizantes
e adere a práticas construtivistas que integram os educandos,
os educadores e o objeto de conhecimento.
De acordo com D’Ambrósio (1998, p. 35),
A passagem da etnomatemática para a matemática
pode ser vista como a passagem da linguagem oral para
a escrita. A linguagem escrita (ler e escrever) repousa
sobre o conhecimento da expressão oral que a criança
já possui, e a introdução da linguagem escrita não deve
suprimir a oral. Entender e respeitar a prática da etnomatemática abre um grande potencial para o senso de
questionamento, reconhecimento de parâmetros específicos e sentimento do equilíbrio global na natureza.

Diante do exposto, entendemos a importância atribuída à Etnomatemática, demonstrando que, assim como a linguagem oral aprendida fora da escola é valorizada para o desenvolvimento da linguagem escrita. Assim, se trabalharmos a
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Matemática acadêmica partindo do conhecimento informal do
educando, com certeza, proporcionaremos uma aprendizagem
contextualizada e significativa.
D’Ambrósio (2011), considera que todo conhecimento é
resultado de um longo processo cumulativo de geração, de organização intelectual, de organização social e difusão, cujos elementos não são contraditórios, mas uns influenciam os outros.
O processo de construção do conhecimento é extremamente
dinâmico e permanente, estando sujeito a condições específicas
de estímulo e de subordinação ao contexto natural, cultural e
social, caracterizando assim, o ciclo de aquisição individual e
social do conhecimento humano.
No Brasil, existem realidades culturais as mais contrastantes, como grupos Indígenas, Quilombolas, Movimentos sem
Terra, entre outros. É nesse contexto que Campos e Nunes
(1994) afirmam que a prática da Etnomatemática é indispensável para que o ensino possa considerar os conhecimentos dos
educandos. A prática da Etnomatemática contempla essas especificidades, ressaltando que pesquisas realizadas nesses ambientes comprovaram que os educandos aprenderam os conteúdos da Matemática de forma significativa. A Etnomatemática
conseguiu inovar, construir e reconstruir conhecimentos partindo dos conhecimentos informais dos indivíduos.
Para Knijnik (2006), a Etnomatemática possibilitou a
problematização, a dicotomia existente entre os conhecimentos instituídos pelos matemáticos e aqueles praticados pelos diversos grupos sociais como a classe trabalhadora, os negros, os
indígenas, as mulheres, entre outros. Sabemos que esses grupos culturais desenvolvem suas próprias formas específicas de
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contar, medir, fazer contas. Infelizmente existem determinados
grupos que impuseram o seu jeito de pensar e praticar a Matemática como sendo o correto, enquanto silenciaram e negaram
os conhecimentos de outros.

4 A INTERFACE ENTRE A ETNOMATEMÁTICA E
A INOVAÇÃO PEDAGÓGICA
As teorias Etnomatemática e Inovação Pedagógica são
consideradas pós-críticas, as quais defendem que os conhecimentos são construídos com a participação ativa do sujeito,
mesmo a Etnomatemática sendo mais específica para Matemática numa perspectiva humanista e a Inovação Pedagógica
é mais ampla e podendo ser vivenciada em todas as áreas de
conhecimentos, ambas defendem que a aprendizagem é uma
ação individual, que envolve o educador, o aprendiz e o objeto
de conhecimento. Destacamos que a Inovação Pedagógica pode
acontecer em espaços micro como uma sala de aula e/ou em
ambientes informais e a Etnomatemática busca também contribuir para a aprendizagem nestes espaços.
A inovação pedagógica nas concepções apresentadas por
Fino (2011, p. 45), “implica descontinuidade com as práticas pedagógicas tradicionais e consiste na actualização, a nível micro,
de uma visão crítica sobre a organização e o funcionamento
dos sistemas educativos”. Corroborando com as ideias do autor,
Sousa (2010) vem complementá-las afirmando que o sistema
didático, precisa estar em permanente diálogo com o sistema
psicológico do aprendiz, em termos de adequação ao seu nível
de desenvolvimento, aos processos de aprendizagem, tipos de
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motivação, de armazenamento na memória, entre outros.
Como inferir que o Programa Etnomatemática e a teoria
da Inovação Pedagógica, aparentemente diferentes, pudessem
ser complementares, convergentes em vários pontos, nos quais
contribuem para a aprendizagem, tendo os aprendizes como
protagonistas. Estas considerações começaram a ser percebidas quando realizamos o estudo comparativo entre os conceitos defendidos por ambas.

4.1 PRIMEIRO PONTO DE CONVERGÊNCIA:
RECONHECER QUE O INDIVÍDUO É UM TODO
INTEGRAL E INTEGRADO
• A Etnomatemática: com os avanços da metacognição,
surgiram novas reflexões e desafios para a educação
no sentido de sermos capazes de interpretar as capacidades e a própria ação cognitiva, não na forma linear, estável e contínua que caracterizam as práticas
educacionais mais recorrentes. É nessa compreensão
que D’Ambrósio (2011, p. 82) propõe como alternativa
“reconhecer que o indivíduo é um todo integral e integrado e que suas práticas cognitivas e organizativas
não são desvinculadas do contexto histórico no qual o
processo se dá, contexto esse em permanente evolução”.
• A Inovação Pedagógica: é necessário desenvolver uma
educação que promova a inteligência geral, apta a
referir-se ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional e dentro da concepção global, como deSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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fende Morin (2002). O autor chama atenção para o
abismo em termos de competências, conhecimentos,
possibilidades e oportunidades que acontecerão aos
menos favorecidos da sociedade e que dependem das
escolas públicas, caso não tenham uma educação de
boa qualidade.

4.2 SEGUNDO PONTO DE CONVERGÊNCIA:
EDUCAÇÃO QUE VALORIZE O CONTEXTO
CULTURAL
• A Etnomatemática: na visão etnomatemática a aprendizagem significativa acontece quando partimos do
contexto cultural do indivíduo, seu modo de viver, sua
forma de fazer matemática a partir das suas necessidades cotidianas. Sair da concepção da matemática
que exclui, reprova com regras, fórmulas, teorias, axiomas, pré-determinados e estáticos, portanto, como reflete D’Ambrósio (1993, p. 9) “[...] um passo essencial é liberar-se do eurocêntrico e procurar entender,
dentro do próprio contexto cultural do indivíduo, seus
processos de pensamento e seus modos de explicar, de
entender e de se desenvolver na sua realidade”.
A prática da Etnomatemática visa à construção de conhecimentos acadêmicos a partir do conhecimento de mundo dos
sujeitos. Nessa ação utilizamos os conhecimentos culturais deles, bem como os materiais que lhes são convencionais, como,
por exemplo, uma horta na escola, jogos de quebra cabeça, binEditora Via Dourada
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gos, animais domésticos, entre outros.
• A Inovação Pedagógica: consonante com as ideias de
Piaget, Moraes (2006) descreve que para assimilar
algo, é preciso que exista um esquema prévio, porque
a assimilação só ocorre se existir um esquema anterior, portanto não se aprende nada que seja totalmente novo. É necessário que exista algo já conhecido para
que uma nova situação, um novo problema, uma nova
realidade ou um novo objeto seja assimilado, algo capaz de ativar os esquemas de ação disponíveis, de desequilibrar o sujeito dos saberes prévios como base
para a construção dos saberes formais.

4.3 TERCEIRO PONTO DE CONVERGÊNCIA: A
CONSTRUÇÃO DE UM CURRÍCULO PARTICIPATIVO
• A Etnomatemática: a organização curricular tem que
ser estruturada para atender às necessidades socioculturais e econômicas do momento histórico vivido.
O conceito de currículo mais recente e um dos modelos correntes apresenta quatro componentes: objetivo, conteúdo, métodos e avaliação. A Etnomatemática
propõe um modelo alternativo, de natureza holística,
que trabalha com três componentes: objetivo, conteúdo e métodos, porém de forma integrada. O currículo deve refletir o que está acontecendo na sociedade, numa dinâmica que sempre se pergunta o “onde”
e “quando”, sendo implicado pelo momento social, o
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tempo e o lugar (D´AMBRÓSIO, 1998).
O currículo, nessa concepção possui uma abordagem
democrática, valorizando os saberes socialmente construídos
dos indivíduos, por isso se torna importante conscientizarmos
de que essa nova Educação Matemática só irá acontecer se o
professor assumir um novo redimensionamento, passando de
informador para facilitador, mediador entre o objeto do conhecimento e os sujeitos que aprendem.
• A Inovação Pedagógica: Fino (2011) indica que quando procuramos inovar pedagogicamente dentro da
escola acabamos esbarrando contra o currículo, que
continua impondo que o alunado seja agrupado por
idade cronológica, programas, tempos, rotinas e métodos. As mudanças curriculares não significam inovação pedagógica, pois esta é uma ação individual que
envolve uma nova concepção de educação escolar, de
aprendizagem, da forma de lidar com os educandos e
com os conteúdos, com a avaliação, dentre outros.
Para o construtivismo, a aprendizagem é resultante da
construção realizada pelo indivíduo em razão de sua capacidade de autorregularão, dos processos internos, da capacidade
de autoconstrução. Nessa concepção, defendida pelo paradigma da inovação pedagógica, o currículo não pode ser imposto
como algo fechado, preestabelecido, mas deve ser construído,
emergindo da ação do sujeito em interação com os outros, com
o meio ambiente, com os saberes culturais.

4.4 QUARTO PONTO DE CONVERGÊNCIA: A
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TEORIA CONSTRUTIVISTA COMO BASE PARA
A CONSTRUÇÃO DE APRENDIZAGEM
• A Etnomatemática: tem uma proposta mais ampla que
o construtivismo, tem um enfoque holístico que incorpora o sensorial, o intuitivo, o emocional e o racional,
pois desperta no indivíduo a vontade de sobreviver e
transcender. A metodologia do Programa de Pesquisa
Etnomatemática deve ser mais ampla, destacando a
importância de estudar pontos chaves como cognição,
Epistemologia, História e Sociologia do conhecimento,
incluindo a educação (D’AMBROSIO, 2011).
Souza (2019, p. 159) indica que a prática etnomatemática
“[...] visa à construção de conhecimentos acadêmicos a partir
do conhecimento de mundo dos sujeitos. Nessa ação utilizamos
os conhecimentos culturais deles, bem como os materiais que
lhes são convencionais, [...]”.
• A Inovação Pedagógica: Sousa e Fino (2001, p. 9), retratam que “[...] os construtivistas vêm reclamando
a natureza activa da cognição e tornando clara a inexistência de um vínculo de causalidade entre o ensino
e a aprendizagem […]”. Mediante o exposto, torna-se
necessário um novo paradigma para estruturar a escola e essa mudança poderia partir da construção democrática do Projeto Político Pedagógico (PPP), que
proporcione fazer uma retrospectiva para conhecer
os problemas e os parâmetros que fundamentam as
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suas ações. Assim, proporcionará aos professores refletirem e se integrarem nessa proposta construtivista
e entenderem que o paradigma fabril deve ser extinto
do meio educacional.
Jonassen (1991) afirma que, se na abordagem construtivista o educando desenvolve diferentes perspectivas da realidade por meio de processos individuais de construção do conhecimento, os processos de avaliação deveriam acomodar uma
variedade mais ampla de opções de respostas aos problemas.
Além disso, sendo priorizada a avaliação dos processos mentais
do educando em relação aos produtos, os conceitos de certo ou
errado tornam-se secundários, na medida em que se tornam
capazes de não só chegar a uma resposta, mas também de justificar e defender seus julgamentos e decisões durante a resolução de problemas.

4.5 QUINTO PONTO DE CONVERGÊNCIA: O
CONHECIMENTO COM FUNÇÃO SOCIAL
• A Etnomatemática: concordamos com Moreira (2011)
que, em teoria, o ensino acontece com a utilização de
questionamentos. Nela, o aprendiz formula perguntas
relevantes, apropriadas e substantivas, utilizando seu
conhecimento prévio de forma não literal e não arbitrária, pois tem consciência do conhecimento que está
querendo construir ou reconstruir.
• A educação tem que funcionar como instrumento usado para facilitar a integração da geração mais jovem na
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lógica do sistema atual, visando-se tornar uma “prática da liberdade”, o meio pelo qual homens e mulheres
lidam, criticam, agem e posicionam-se com a realidade e descobrem como participar da transformação de
seu mundo (FREIRE, 1987).
• A Inovação Pedagógica: é preciso vivenciar a matética
para possibilitar ao educando uma aprendizagem útil
à vida. Portanto, acreditamos que o desenvolvimento
cognitivo possibilita ao sujeito a busca, a cada
dia, de novos conhecimentos, de novas formas de
aprendizagem, a descoberta de suas habilidades,
aperfeiçoando as que possui (PAPERT, 2008).
Considerando Fernandes (1999), a educação deve proporcionar aos educandos conhecimentos úteis com funcionalidade para a vida nos diferentes contextos; deve ser entendida
como uma prática intencional de ensino-aprendizagem não reduzida à questão didática ou às metodologias de estudar e de
aprender, mas articulada à educação como prática social e ao
conhecimento como produção histórica e social, datada e situada, numa relação dialética entre prática-teoria, conteúdo-forma numa perspectiva interdisciplinar. Nessa compreensão, a
prática educativa constitui-se num espaço-tempo em que transitam diferentes histórias, saberes culturais que dão sentido ao
ato educativo.

4.6 SEXTO PONTO DE CONVERGÊNCIA: AS
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
• A Etnomatemática: as práticas pedagógicas inspiradas
no movimento da Etnomatemática são baseadas nos
Estudos Culturais. Podemos afirmar que é necessário,
segundo Giroux (1995, p. 98), que os professores sejam conscientizados “sobre a viabilidade de se desenvolver uma aprendizagem baseada no contexto e que
leve em conta as experiências dos educandos e suas
relações com a cultura popular e o terreno do prazer”.
Como já mencionado, o perfil do professor mudou
com a prática da Etnomatemática, passando a existir
uma interação entre o professor, o aluno e o conhecimento (D’AMBRÓSIO,1999).
• Inovação Pedagógica: como afirmam Sousa e Fino
(2001), a inovação pedagógica traduz-se em novas
ideias e concepções para entender e atuar no processo
de aprendizagem que pode ser em salas de aula ou
não. Fino (2008, p. 277) aponta que a inovação pedagógica “[...] implica mudanças qualitativas nas práticas pedagógicas e essas mudanças envolvem sempre
um posicionamento crítico, explícito ou implícito, face
às práticas pedagógicas tradicionais”.
A inovação pedagógica incide diretamente nas práticas
pedagógicas e, mesmo sabedores de que é importante se ter
um currículo democrático ou mudanças programáticas, esses
fatores podem contribuir, mas não são considerados como inovação pedagógica.
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4.7 SÉTIMO PONTO DE CONVERGÊNCIA: PAPEL DO PROFESSOR
A Etnomatemática: considerando esses pressupostos
apresentados, torna-se necessário valorizar as questões socioculturais, uma nova abordagem para a Educação Matemática,
que enfatiza o que aprendemos numa conexão entre saberes
informais versus saberes formais. Nesse contexto, o papel do
professor é redimensionado, passa de informador para facilitador de aprendizagem.
A Inovação Pedagógica: passa por mudança de atitude
do professor, partindo de dentro para fora, o que implica reflexão, criatividade, sentido crítico e autocrítico, incluindo novas
formas de organização do espaço escolar e dos papéis que devem ser desempenhados pelos educadores e educandos (FINO,
2008).

4.8 OITAVO PONTO DE CONVERGÊNCIA: O
CONHECIMENTO COMO PRINCIPAL RIQUEZA PARA A ERA CONTEMPORÂNEA
• A Etnomatemática: o Programa Etnomatemática procura superar essas concepções não rejeitando os conhecimentos e comportamentos modernos, mas sim,
aprimorando e incorporando-os aos valores da humanidade. De acordo com D’Ambrósio (2011, p. 43), “conhecer e assimilar a cultura do dominador se torna
positivo desde que as raízes do dominado sejam fortes”.
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Para D’Ambrósio (1998, p. 29), “o ideal do educador matemático consiste no preparo das novas gerações para que possam participar da civilização planetária que se descortina, na
qual alguns poderão ser profissionais de uma nova Matemática”. Contudo, nunca se deve esquecer que todos serão cidadãos
em uma sociedade, onde a iniquidade, a discriminação, a arrogância e a violência estarão presentes.
• A Inovação Pedagógica: apesar de estarmos em um
momento da história da humanidade bem avançada, ainda existem escolas que continuam atreladas ao
passado, às concepções arcaicas e obsoletas. É necessário, portanto, que a educação escolar proporcione
uma aprendizagem que liberte, preparando os indivíduos para o mundo do trabalho e para a vida, como é
defendido por Freire (2009).
Neste contexto, Fino (2011, p. 104) afirma que: “[...], o kit
de sobrevivência requer outras habilidades obrigatórias, como
autonomia, criatividade, pensamento crítico, capacidade de absorver mudança, lidar com o inesperado, aprender de forma
permanente [...]”. A educação escolar deve promover a construção desses saberes imprescindíveis à contemporaneidade,
um saber útil e construído com a participação e a interação do
sujeito, percebendo a utilidade do conhecimento para o momento atual e futuro. Mediante o exposto é que se faz necessário um espaço pedagógico dinâmico e solidário, que privilegie a
aprendizagem focada no indivíduo.
Para redimensionar a educação escolar, a fim de que seja
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capaz de contribuir na formação dos indivíduos éticos, corresponsáveis, participativos etc. Jonassem (2000), faz uma reflexão acerca das abordagens construtivistas de aprendizagens,
pois estas buscam criar ambientes favoráveis que permitem aos
aprendizes construir ativamente o seu próprio conhecimento,
ao invés de reproduzirem a interpretação do mundo segundo a
visão do professor.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática da Etnomatemática visa à construção de conhecimentos acadêmicos a partir do conhecimento de mundo
dos sujeitos. Nessa ação utilizamos os saberes culturais deles,
bem como os materiais que lhes são convencionais como, por
exemplo, a horta na escola, jogos de quebra-cabeça, bingos, dominós, oficinas de construção de maquetes, softwares, entre
outros. Esses materiais são utilizados para dar sentido ao objeto de aprendizagem que estamos abordando, visto que alguns
conteúdos quando trabalhados de forma abstrata, como ainda
acontece na prática tradicional, são difíceis de ser apreendidos
pelos aprendizes.
Nesse entendimento, defendemos o Programa Etnomatemática num contexto holístico que busca por meio das suas
concepções, superar a prática tradicional no ensino da Matemática e a sua importância para a inovação pedagógica. Destacamos alguns princípios etnomatemáticos: educação escolar tendo base as concepções construtivistas; construção de
conhecimento a partir do currículo comum; a visão holística
do sujeito; o foco na metacognição; a aprendizagem com funSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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ção social; o desenvolvimento criativo e crítico dos educandos;
oportuniza a superação das críticas sociais referentes ao ensino
tradicional da Matemática; o conhecimento matemático com
princípios éticos, isso porque entendemos que a Matemática
é um instrumento poderosíssimo para arquitetar muitas coisas que podem ser construtivas e/ou destrutivas, bem como
o enfoque transdisciplinar para sairmos do conhecimento engaiolado, inacessível ao outro, e aderirmos ao conhecimento
contextualizado envolvendo suas diversas dimensões.
D’Ambrósio (2011) é visto como grande incentivador do
programa de pesquisa Etnomatemática, destaca que ela procura entender o saber/fazer matemático ao longo da história da
humanidade, contextualizado em diferentes grupos de interesse, comunidades, povos e nações. O autor visa nos seus estudos
e diversas pesquisas no Brasil e no mundo a apresentar que
todos os indivíduos e povos possuem saberes informais com
utilização da Matemática que devem ser respeitados, porém
quando utilizamos a Etnomatemática nos espaços educativos,
buscamos partir dos conhecimentos prévios para ampliá-los,
sistematizá-los, para torná-los úteis ao mundo do trabalho e à
vida cotidiana dos indivíduos.
A Matemática além de ser uma ciência universalmente
reconhecida, com objetivos próprios, com função social, está
presente em diversas áreas do conhecimento como Medicina,
Estatística, Física, Engenharia, Arquitetura, Artes etc., entendida também como uma estratégia desenvolvida pela espécie
humana ao longo de sua história para explicar, entender, manejar e conviver com a realidade sensível, perceptível e com o
seu imaginário, certamente dentro de um contexto natural e
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cultural.
Estamos em plena era da comunicação e da informação na qual a principal riqueza é o conhecimento, por isso se
faz urgente mudar a forma de atuação de muitas escolas que
continuam sem se conscientizar de sua importância nesse contexto, bem como despertar os educadores para os seus papéis
como formadores de opinião e facilitadores na construção de
um aprendizado condizente com as exigências do momento. É
nessa perspectiva que enfatizamos a importância da Etnomatemática, uma vez que visa a contribuir para a conscientização
e para a mudança da prática pedagógica, superando as antigas
concepções acerca do ensino da Matemática. “Fazer da Matemática uma disciplina que preserve a diversidade e elimine a
desigualdade discriminatória é a proposta maior de uma matemática humanista” (D’AMBRÓSIO 1999, p. 52).
Outra possibilidade da Etnomatemática que não poderíamos deixar de mencionar é a transdisciplinaridade, conscientes
de que ela não representa uma nova filosofia, nem uma nova
metafisica, nem uma ciência das ciências, nem outra postura
religiosa. “A fundamentação teórica que serve de base à transdisciplinaridade repousa sobre o exame, na íntegra, do processo de geração, organização intelectual, organização social e difusão do conhecimento” (D’AMBRÓSIO, 1997, p. 15).
Quando tratamos da Etnomatemática não estamos falando de uma substituição da disciplina Matemática no currículo
comum nem desvalorizar os saberes do mundo moderno, trata
de ampliar estes diferentes saberes e incorporá-los a valores da
humanidade, sintetizados numa ética de respeito, solidariedade e cooperação. De acordo com Knijnik (2006) com as lentes
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da Etnomatemática a Educação Matemática passa a valorizar,
também, a produção da Matemática praticada por diferentes
grupos étnicos, profissionais ou comunitários. As tradições matemáticas de diferentes grupos sociais são vistas também numa
perspectiva cultural e o conhecimento matemático é visto como
historicamente construído de forma não linear, marcado por
elementos da cultura dos diferentes grupos.
A inovação pedagógica pode acontecer em qualquer disciplina e nos diversos ambientes formais e informais, porém
existe um conjunto de fatores que influenciam a escola, como,
por exemplo, a concepção do corpo docente; o currículo concebido de forma participativa, viva; as metodologias ativas; superação do conhecimento ingênuo e adesão ao conhecimento
científico; os estudos teóricos embasados nas teorias pós-críticas que resultem em mudanças nas práticas pedagógicas que
garantam o protagonismo dos/as educando/as, valorizando e
respeitando os saberes culturais do/as educando/as, entre outros.
Conjecturamos a inovação pedagógica embasada nos
seguintes princípios: mudança de paradigma; ruptura epistemológica; prática pedagógica reflexiva; superação da curiosidade ingênua à epistemológica; mudanças de concepções dos
educadores; mudanças qualitativas na prática pedagógica etc.
Ressaltamos que a inovação pedagógica almeja, dentre outras
premissas, a superação total das práticas behavioristas.
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CAPÍTULO 3
A IMPORTÂNCIA DO CURRÍCULO PARA O
PROCESSO EDUCACIONAL
Moacir de Souza Júnior1
Francisco Cláudio Bastos Mendonça2
Lafaete Almeida de Oliveira Mesquita3
1 INTRODUÇÃO
Discutir acerca do currículo é antes de tudo, compreender o papel da escola diante do sistema político e econômico
vigente no mundo na atualidade. Já que o sistema neoliberal
considera-se como o modelo econômico capaz de se traduzir
em crescimento e desenvolvimento a partir da diminuição do
estado. Nesta perspectiva, os ideais do liberalismo financeiro
sobressaem-se à formação de um ser humano crítico, consciente de seu papel na sociedade e a escola passa a ser um espaço de
1
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cnpq.br/1487459435511278.
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consolidação de interesses que, por meio do currículo, cumpre
seu papel de “alienar” ou de formar esse sujeito histórico consciente.
Faz-se necessário entender o currículo como um documento que tem sua fundamentação dentro do processo histórico-político de uma determinada sociedade que se encontra no
poder. Entendemos que o currículo está atrelado aos interesses
do poder dominante, bem como da manutenção da norma econômica vigente.
O currículo, constitui-se enquanto espaço definidor de
identidades, de modelo social e cultural, tendo como primícias
a defesa de um padrão de sociedade que se une por meio de
ligações econômicas, políticas e culturais. É claro que dentro
do atual contexto vemos o Estado, desvinculando-se cada vez
mais do seu papel centralizador, para dar lugar aos interesses
do mundo globalizado, em que o que vale é apenas o lucro exacerbado ditado não apenas pelas grandes economias mundiais,
mas também, pelo capital financeiro que domina o cenário internacional.
A escola, dentre suas muitas funções, tem como desafio
vir a ser espaço de oportunidades para o crescimento intelectual e econômico de seus alunos, nesta perspectiva, dá seu contributo para ascensão social daqueles que nela ingressam. É nesse
espaço, portanto, que a partir do acesso ao conhecimento e da
interação com o mundo que os alunos começam a descobrirem-se e constituírem-se enquanto cidadãos críticos, sujeitos
conscientes de seu papel na sociedade.
Partindo dessa premissa, a escola precisa estar atenta às
mudanças que ocorrem a todo instante e que a cada momento
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apresenta-se de forma nova e sempre inovadora. É através de
um currículo bem elaborado que a escola pode traçar rumos
que podem favorecer uma aprendizagem, na qual o educando
possa construir seu conhecimento, pautado em cima de valores
como solidariedade, democracia, ética entre outros.
Percebemos que o currículo que aí se encontra é um
currículo defasado e acima de tudo engessado na sua forma e
no seu conteúdo. É necessário revisitá-lo, redesenhando-o no
sentido de propiciar uma verdadeira inovação. Michael Apple
(2006) inspirado por Gramsci indica que podemos trabalhar
com currículos inovadores apesar de nos encontrarmos em um
tempo de conservadorismo.
Surfar as mudanças é fruir no seu dorso, é decidir no
contexto do momento, das necessidades e dos desejos mais imediatos e aspirar apenas aos seus ganhos
igualmente mais imediatos. É como que a táctica sem
estratégia [...]. Pilotar a mudança é assumir um conjunto amplo, e algo vago, de metas organizacionais e/
ou objetivos pessoais a médio-longo prazo, deixando às
decisões as escolhas tácticas. Estas podem assumir vias
estrategicamente directas ou das mais ou menos indirectas da consecução das metas, objetivos e valores [...].
Gerir a mudança implica a assunção de um topos de
decisão mais reflexivo do que o anterior, [...] dado que
[...] a assunção de um conjunto de metas organizacionais e/ou objetivos pessoais e valores assume a agência como central. Em relação à pilotagem, a gestão da
mudança distingue-se pelo predomínio das estratégias
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sobre as tácticas, do conteúdo sobre a forma e da predominância da reflexividade dos actores sociais sobre a
sua determinação estrutural (STOER; CORTESÃO; MAGALHÃES, 1998, p. 212).

Toda e qualquer mudança gera medo. O que dizer então em mudar um currículo que se apresenta como sendo algo
que não pode e nem deve ser mudado. Vivemos em um mundo
fragmentado, em que o fator cultural contribui e muito para
continuarmos na mesmice.
Todo e qualquer currículo apresenta-se de modo explícito ou implícito, uma estrutura que se alia ao processo político, cultural, social e econômico de uma sociedade. Sendo este
criado de acordo com quem está no poder, ou seja, ele carrega
uma decisão política, uma decisão que se justifica na sua implementação.
O currículo organiza-se como modelo estrutural em que
a seleção dos melhores é algo comum. As estratégias que estão
em vigor são meramente excludentes. Não se leva em conta a
diversidade existente na sociedade. Pelo contrário, os modelos
disponíveis tendem a ser apenas conteudistas, organizando-se
apenas de acordo com o que o mercado globalizado deseja.

2 METODOLOGIA
Buscamos nesse artigo aplicar uma pesquisa de cunho
qualitativo, caráter bibliográfico, exploratório, na qual o objetivo principal foi colher informações acerca da importância do
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currículo no processo educacional, enfocando, principalmente
o currículo no ambiente escolar para todos e na formação do
professor.
Ressaltamos também as referências teóricas através de
pesquisa bibliográfica, partindo de documentos teóricos (CERVO; BERVIAN, 1996), bem como nos utilizamos dos mais diversos autores para desenvolver a pesquisa qualitativa (TOZONI-REIS, 2009) que toma a bibliografia tornada pública para
referendar o estudo em questão (LAKATOS, MARCONI, 1995).
Gil (1991) afirma que a pesquisa bibliográfica tem etapas a serem seguidas, que são: escolha do tema, delimitação do
objetivo geral, bem como dos objetivos específicos, elaboração
do plano de trabalho, identificação e localização das fontes a
serem pesquisadas, obtenção e leitura do material identificado,
apontamento desse material por meio de fichas, análise, interpretação dos dados e redação final de estudo.
A
principal
vantagem
da
pesquisa bibliográfica está no fato de possibilitar
ao pesquisador abranger uma gama de fenômenos muito maior do que aquela que seria possível
na pesquisa de campo. Além do mais, a rapidez e a
economia favorecem o aprofundamento a partir do
conhecimento de pesquisas já realizadas por outros,
através de levantamentos bibliográficos (SOUZA JÚNIOR, QUEIROZ, 2018, p. 73).

Entendemos que a pesquisa bibliográfica traz uma maior
rapidez na coleta de informações, bem como possibilita ao pesSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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quisador aprofundar sua investigação favorecendo assim, uma
análise mais minuciosa de tudo o que é colhido ao longo do estudo. O estudo em questão baseia-se nas argumentações de teóricos como: Sacristán (1999), Althusser (1983), Giroux (1997),
Libâneo (2008) entre outros. O artigo aborda inicialmente conceitos, características e tipos de currículo, bem como envereda
pela questão do currículo na educação para todos e a formação
do professor.

3 CONCEITO, CARACTERÍSTICAS E TIPOS DE
CURRÍCULO
O currículo é uma das características mais marcantes da
sua importância para um ensino de qualidade e que engloba
em si uma aprendizagem visando sempre uma aprendizagem
na construção de conhecimento. O mesmo não pode ser visto
como um plano de aula, mas, sim, como algo além dos muros
da escola, como um conceito que contempla o contexto escolar
e todos os fatores que contribuem para o seu enriquecimento.
Silva (1996, p. 23) conceitua currículo como:
[...] um dos locais privilegiados onde se entrecruzam
saber e poder, representação e domínio, discurso e regulação. É também no currículo que se condensam relações de poder que são cruciais para o processo de formação de subjetividades sociais. Em suma, currículo,
poder e identidades sociais estão mutuamente implicados. O currículo corporifica relações sociais.
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Moreira e Silva (1997, p. 28) indicam que “o currículo é
um terreno de produção e de política cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria-prima de criação e
recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão”.
Sacristán (1999, p. 61) analisa o currículo como:
[...] uma ligação entre a cultura e a sociedade exterior
à escola e à educação; entre o conhecimento e cultura
herdados e a aprendizagem dos alunos; entre a teoria
(idéias, suposições e aspirações) e a prática possível, dadas determinadas condições.

Conforme McLaren (1998, p. 116) currículo,
[...] representa muito mais do que um programa de estudos, um texto em sala de aula ou o vocabulário de
um curso. Mais do que isso, ele representa a introdução
de uma forma particular de vida; ele serve, em parte,
para preparar os estudantes para posições dominantes
ou subordinadas na sociedade existente. O currículo favorece certas formas de conhecimento sobre outras e
afirmam os sonhos, desejos e valores de grupos seletos
de estudantes sobre outros grupos, com frequência discriminando certos grupos raciais, de classe ou gênero.

Cada autor conceitua currículo de uma forma particular.
Silva entende que o currículo carrega consigo uma relação de
poder, de ideologia. Já para Moreira e Silva, o currículo é visto
como uma produção do mundo social, onde o aparelho ideolóSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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gico é o ponto de partida na construção do currículo. Sacristán
destaca que o currículo é o ponto de partida para o processo
de ensino e de aprendizagem. E, por fim McLaren indica que
representa a preparação do aluno para a vida.
Ao partir da ideologia e do aparelhamento ideológico do
Estado, Althusser (1983) indica que as relações de poder estão
intimamente ligadas dentro da educação. Podemos indicar que
o processo cultural é um processo inseparável do currículo. Ele
deve ser visto como algo que pode mudar uma situação, como
algo inovador, que pode transformar o ensino e a aprendizagem que temos no presente momento.
Percebemos o currículo como uma construção social, ligado ao poder, bem como a um momento da história da humanidade. E que traz em sua essência um processo que reflete os
interesses daqueles que estão no poder.

3.1 TIPOS E CARACTERÍSTICAS DO CURRÍCULO
Vários são os tipos existentes de currículo, pois cada um
deles serve a um propósito de acordo com a realidade vivida
histórica, cultural e socialmente. Conforme Jesus (2021, p. 3)
vários foram os estudos entre as décadas de 1960 a 1970 que informam sobre a existência de vários tipos de currículo, que são:
• Currículo Formal refere-se ao currículo estabelecido
pelos sistemas de ensino, é expresso em diretrizes
curriculares, objetivos e conteúdos das áreas ou disciplina de estudo. Este é o que traz prescrita instiEditora Via Dourada
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tucionalmente os conjuntos de diretrizes como os
Parâmetros Curriculares Nacionais;
• Currículo Real é o currículo que acontece dentro da
sala de aula com professores e alunos a cada dia em
decorrência de um projeto pedagógico e dos planos
de ensino;
• Currículo Oculto é o termo usado para denominar
as influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores. O currículo oculto
representa tudo o que os alunos aprendem diariamente em meio às várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções, que vigoram no meio
social e escolar.

O currículo não é um meio neutro, pelo contrário, é um
elemento que exprime toda a sua característica de transmissão do conhecimento sociocultural. De acordo com cada tipo de
currículo citado acima, percebemos que suas particularidades
dão-se partindo dos documentos oficiais para aquilo que nos é
ensinado e aprendido no dia a dia de modo informal.
De acordo com a teoria da Pedagogia Crítica desenvolvida
por Michael Apple (2006), o currículo não deve ser visto como
um conjunto de informações colocadas à toa. Pelo contrário, o
conhecimento que será adquirido e ensinado nas salas de aula
tem um caráter problematizador de por que tal conhecimento
e não outro?
A característica mais visível do currículo é que ele é elaborado e desenvolvido por quem está no poder, de acordo com
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as ideologias, os comprometimentos culturais, as questões políticas e principalmente à estruturação da economia.

4 O CURRÍCULO E A ESCOLA
Construir um currículo dentro da escola não é apenas
desenvolver aquilo que já se tem, mas o de privilegiar outras
áreas dentro do contexto de ensino/aprendizagem. O currículo
é bastante diversificado, pois não envolve apenas conteúdos,
mas, como enfatiza Hornburg e Silva (2007, p. 01),
Questão de poder, tanto nas relações professor/aluno e
administrador/professor, quanto em todas as relações
que permeiam o cotidiano da escola e fora dela, ou seja,
envolve relações de classes sociais (classe dominante/
classe dominadora) e questões raciais, étnicas e de gênero, não se restringindo a uma questão de conteúdos.

ma:

Veiga (2002, p. 7) complementa ainda da seguinte forCurrículo é uma construção social do conhecimento,
pressupondo a sistematização dos meios para que esta
construção se efetive; a transmissão dos conhecimentos
historicamente produzidos e as formas de assimilá-los,
portanto, produção, transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia de construção
coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo
propriamente dito.
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Ao elaborar o currículo na escola, faz-se preciso levar em
conta o seu projeto político pedagógico, bem como a realidade
na qual está inserida, já que o desenvolvimento de um currículo
parte do fator cultural e no qual não nasce neutro e muito menos pronto. Ele está em constante evolução, já que o currículo
não é estático, visando sempre a um lado que prevalece sobre
os demais em um determinado momento histórico.
Ao se trabalhar o currículo na escola é necessário considerar em primeiro lugar os documentos oficiais que se apresentam como modelos a serem seguidos pelas instituições educacionais.
Para Brasil/PCNs (1998, p. 9)
Os Parâmetros Curriculares Nacionais nascem da necessidade de construir uma referência curricular nacional [...] que possa ser discutida e traduzida em propostas regionais nos diferentes estados e municípios
brasileiros, em projetos educativos nas escolas e nas
salas de aula. E que possam garantir a todo aluno de
qualquer região do país do interior ou do litoral, de uma
grande cidade ou da zona rural, que frequentam cursos
nos períodos diurno ou noturno, que sejam portadores
de necessidades especiais, o direito de ter acesso aos conhecimentos indispensáveis para a construção de sua
cidadania.
Para tanto, é necessário redefinir claramente o papel da
escola na sociedade brasileira e que objetivos devem ser
perseguidos [...]. Os Parâmetros Curriculares Nacionais
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têm, desse modo, a intenção de provocar debates a respeito da função da escola e reflexões sobre o que quando, como e para que ensinar e aprender, que envolvam
não apenas as escolas, mas também pais, governo e sociedade.

As definições colocadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais servem para nortear o trabalho curricular nas mais diversas disciplinas existentes. Servem também para aprofundar
sobre outras questões reativas e sua importância para a escola,
para a sala de aula, bem como para a sociedade.
A escola tem de assumir um papel onde a convivência e a
discussão dos mais diversos assuntos sejam tratadas de forma
que privilegiem a construção de novos significados para a sociedade. Buscando sempre contribuir para alavancar a cidadania, promovendo a dignidade do ser humano na realização da
sua igualdade de direitos.
O currículo dentro da escola tem como caráter principal
fortalecer o sistema escolar, com o intuito de elaborar e executar um projeto educacional de acordo com as metas e objetivos
traçados pelos detentores do poder naquele exato momento
histórico.
Toda escola desenvolve uma proposta educativa, mesmo quando não a explicita; a falta de consciência (ou de
explicitação) sobre a própria proposta não permite a realização de um trabalho coletivo da equipe escolar, uma
vez que este depende diretamente da clareza que todos
os envolvidos precisam ter, em relação aos princípios e
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as metas que orientam suas ações. Daí, a importância
de que cada escola concretize sua proposta educativa
num projeto, que sirva como norteador de seu trabalho.

Não é possível responsabilizar a escola sozinha pela
elaboração e pelo desenvolvimento do seu projeto educativo,
fazendo-se necessário compartilhar esse projeto com as instâncias governamentais em todos os seus aspectos. O projeto
educativo precisa permear sempre a busca de se trabalhar as
diferentes necessidades de cada lugar, ou seja, de cada escola
em particular, buscando assim equilibrar as condições de trabalho em todas as suas instâncias.

5 A ESCOLA PARA TODOS
Uma das maiores preocupações da escola na atualidade é que ela seja um espaço que atenda a todos, ao mesmo
tempo em que seja de qualidade. Nesse contexto, o currículo
é imprescindível para que isso ocorra. Pois o desafio aqui, é
que os gestores educacionais desenvolvam um currículo que
possa realmente contemplar aqueles que estão fora do sistema,
que possa ensinar os conteúdos sem esquecer de formar seus
estudantes tanto para o mercado de trabalho, como torná-los
cidadãos conscientes de seus papéis dentro da sociedade.
Conforme postula Moreira e Silva (1997, p. 7),
O currículo há muito tempo deixou de ser apenas uma
área meramente técnica, voltada para questões relatiSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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vas a procedimentos, técnicas, métodos. Já se pode falar
agora em uma tradição crítica do currículo, guiada por
questões sociológicas, políticas, epistemológicas.

O currículo deixa de se preocupar com a organização escolar do conhecimento, ou seja, do conteúdo a ser repassado
e passa a ser mais abrangente sendo considerado dessa forma
um artefato de cunho social e cultural que carrega consigo as
marcas da sociedade em que foi originado.
Há a possibilidade reconhecer que a diversidade sociocultural do alunado é extremamente grande e para isso, é preciso
fazer as adaptações curriculares, visando sempre desenvolver
as habilidades e as potencialidades dos nossos alunos oferecendo a eles as melhores condições possíveis e necessárias para
uma boa aprendizagem.
De acordo com Ciavatta (2005, p. 85)
Como formação humana, o que se busca é garantir, ao
jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação
como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política. Formação que, neste
sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os fenômenos.

Na escola, o currículo tem de ser considerado por todos
como a peça mais importante de toda a engrenagem, pois é a
partir dessa tomada de consciência que as tenções cotidianas
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tendem a se desenvolver. Se ele não é posto em uso, não há ensino e nem aprendizagem, tampouco escola de qualidade para
todos.
De acordo com Jacomeli (2008, p. 4),
A pós-modernidade é entendida como um “paradigma”
que reflete os anseios de “todos” na sociedade globalizada. Pós-modernidade e globalização, dessa forma,
são faces de uma mesma moeda representativa da sociedade capitalista. A necessidade de uma nova forma
de entender o conhecimento produzido pelas ciências
é usada como justificativa para o empreendimento das
reformas educacionais que vêm ocorrendo por todo o
planeta, principalmente a necessidade de reformulação
dos currículos.

É necessário acompanhar as mudanças pelas quais passa
a nossa sociedade, que a todo momento caminha a passos largos no desenvolvimento tecnológico. Ao surgirem novas necessidades de aprendizagem, há a possibilidade de priorizar um
currículo em que todos possam participar do processo globalizante pelo qual o mundo passa e que exclui a todo o momento
economias inteiras, bem como povos inteiros que são excluídos
dos bens de consumo e de uma educação realmente de qualidade.
Na forma histórica contemporânea do capital, expansão econômica associada a altos níveis de desemprego
é plenamente possível. Dispensa-se, com isso, a proSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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messa integradora da educação dos tempos do pós-2ª
Guerra, quando educar-se era garantir “ascensão social”. Reinventa-se esta promessa agora, não mais como
política social para o desenvolvimento, expressão genérica da condição subordinada do país aos ditames do
capital mundializado. A educação tem de ser promovida
não como política de Estado, mas como aparato de acumulação do capital, mediado pela sua mercantilização
crescente. Ao indivíduo cabe concorrer para que tenha
chance de ser “incluído” no seleto grupo que ainda conseguirá “ascender socialmente” (MINTO, 2008, p. 08).

A educação é bastante atingida pelos interesses do mundo globalizado que leva apenas em consideração o lucro a ser
obtido. A educação é vista como um processo organizacional
que funciona como modelo eficiente e eficaz de administração
pública para que o crédito oriundo desse enxugamento seja
alocado no setor privado. O currículo é tratado de forma a contemplar essa nova fase do capital em todos os níveis de ensino.

6 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E O CURRÍCULO
Hoje, no que consiste ao trabalho docente, o professor é
visto apenas como um mero repassador de conteúdo, não participando em nenhum momento da construção de um currículo participativo, democrático e ético. Os professores obrigam-se
a participar efetivamente da construção de materiais curriculares de acordo com os contextos sociais e culturais onde estão
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inseridos, contribuindo assim para uma transformação educacional, vislumbrando uma perspectiva de mudança.
Ao se construir um currículo, carecemos de ouvir aqueles que têm muito a dizer sobre os conteúdos, que são os professores. Para Giroux (1997) não é possível defender uma escola democrática, se esta não escuta aqueles que têm muito a
falar para minimizar, ou quiçá, solucionar os problemas que
ocorrem na educação.
O professor devota-se a carregar na sua prática pedagógica sempre o ato de inovar sua participação em sala, bem
como reler o mundo a cada momento, como afirma Freire e
Shor (1986, p. 97),
O currículo padrão, o currículo de transferência é uma
forma mecânica e autoritária de pensar sobre como
organizar um programa, que implica, acima de tudo,
numa tremenda falta de confiança na criatividade dos
estudantes e na capacidade dos professores! Porque,
em última análise, quando certos centros de poder estabelecem o que deve ser feito em classe, sua maneira
autoritária nega o exercício da criatividade entre professores e estudantes. O centro, acima de tudo, está
comandando e manipulando, à distância, as atividades
dos educadores e dos educandos.

O currículo tem de ser construído saindo do mais simples
para o mais complexo, buscando sempre privilegiar a cultura
popular em detrimento da cultura erudita. O currículo nesse
contexto assume o papel de grande importância social, em que
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o professor assume a responsabilidade por todos, buscando
não apenas ser o docente, mas também, o educador.
Aquele que ultrapassa as fronteiras do simples ato de lecionar, para que seus educandos possam realmente galgar a
inclusão social com o compromisso de uma educação cidadã,
privilegiando a liberdade, a autonomia, a ética, a recuperação
da memória coletiva que há muito foi deixada de lado, na busca
por uma identidade individual.
Atuar como professor no atual contexto de ensino é buscar sempre inovar diante do quadro que temos no sistema educacional. De acordo com Libâneo (2008, p. 751)
O professor é um profissional cuja atividade principal
é o ensino. Sua formação inicial visa a proporcionar os
conhecimentos, as habilidades e as atitudes e as atitudes requeridas para levar adiante o processo de ensino
e aprendizagem nas escolas. Esse conjunto de requisitos profissionais que tornam alguém um professor, uma
professora, é denominado profissionalidade. A conquista de profissionalidade supõe a profissionalização e o
profissionalismo.
A profissionalização refere-se às condições ideai que venham a garantir o exercício profissional de qualidade.
Essas condições são: formação inicial e formação continuada nas quais o professor aprende e desenvolve as
competências, habilidades e atitudes profissionais; remuneração compatível com a natureza e as exigências
da profissão; condições de trabalho (recursos físicos e
materiais, ambiente e clima de trabalho, práticas de orEditora Via Dourada
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ganização e gestão).
O profissionalismo refere-se ao desempenho competente e compromissado dos deveres e responsabilidades
que constituem a especificidade de ser professor e ao
comportamento ético e político expresso nas atitudes
relacionadas a prática profissional. Na prática, isso significa ter o domínio da matéria e dos métodos de ensino,
a dedicação ao trabalho, a participação na construção
coletiva do projeto pedagógico – curricular, o respeito à
cultura de origem dos alunos, a assiduidade, o rigor no
preparo e na condução das aulas, o compromisso com
um projeto político democrático.

Percebe-se nitidamente que tanto profissionalismo quanto profissionalização completam-se entre si. Um professor sem
o mínimo de qualificação não pode exercer o exercício do magistério de forma profissional. Entretanto, não adianta ter nas
fileiras profissionais que amem sua profissão, que participem
de forma assídua de todas as atividades acadêmicas, se também
apresenta fragilidades normativas para exercer o magistério.
Ao falar sobre a formação do professor é pertinente considerar que houve vários avanços nesse campo, bem como no
terreno do currículo e do próprio saber docente. Para Fiorentini
apud Fiorentini et al. (2001) a formação do professor até bem
pouco tempo atrás se focava basicamente naquilo que o professor conhecia acerca do conteúdo da disciplina que lecionava.
Porém, esse conhecimento não era aprofundado e sua exploração dava-se de forma muito parcial, ou seja, não completa.
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Conforme Libâneo (2004, p. 2)
É verdade que a profissão do professor vem sendo muito desvalorizada tanto social quanto economicamente,
interferindo na imagem da profissão. Em boa parte,
isso se deve às condições precárias de profissionalização – salários, recursos materiais e didáticos, formação profissional, carreira – cujo provimento é, em boa
parte, responsabilidade dos governos. É muito comum
as autoridades governamentais afazerem autopromoção mediante discursos a favor da educação, alardeando que a educação é a prioridade, que os professores
são importantes etc. No entanto, na prática, os governos têm sido incapazes de garantir a valorização salarial dos professores, levando a uma degradação social e
econômica da profissão e a um rebaixamento evidente
da qualificação profissional dos professores em todo o
país. Em outros termos, ao mesmo tempo em que se
fala da valorização da educação escolar para a competitividade, para a cidadania, para o consumo, continuam vigorando salários baixos e um reduzido emprenho
na melhoria da qualidade da formação profissional dos
professores.

A histórica desvalorização da profissão docente prejudica
a formação de novos profissionais da educação, pois os futuros
professores chegam ao exercício da profissão esperançosos de
que podem fazer a diferença. Porém, com o tempo a descrença
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e a apatia toma conta da maioria dos que estão na profissão,
já que o governo apenas fica na intenção de melhorar salário,
condições de trabalho em sala de aula entre outros. São apenas
discursos de campanha, logo esquecidos quando os governantes chegam ao poder.
Para ter profissionais da educação mais motivados é necessário dar-lhes uma formação continuada, construindo assim um profissional mais consciente do seu papel na sociedade,
bem como favorecendo a importância do seu desenvolvimento
pessoal. É preciso ainda considerar que apesar de existir um
currículo pronto e acabado, carece de lembrar que o professor
é detentor de uma cultura própria, que impulsiona sua prática
pedagógica.
Os investimentos tão caros à formação do professor, possibilitam a ampliação das suas percepções do contexto ao seu
redor, favorecendo reflexões pertinentes e necessárias à sua
prática pedagógica, bem como instigá-lo a buscar novas formas
de ensinar, não se limitando apenas a contemplar e a ensinar
os currículos preestabelecidos.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aparelho ideológico do Estado sempre concebeu o currículo como manutenção do seu processo do status quo. O currículo tende a atender a quem está no poder. Nesse sentido,
temos um currículo que serve apenas a uma pequena parcela
da sociedade. As disciplinas que estão postas nas escolas são
fragmentadas, fazendo com que o aluno veja-se como um ser
incompleto, deixando de lado sua criticidade e sua forma holísSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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tica de ser.
Percebemos que o currículo que está posto pouco contempla a diversidade que encontramos não apenas no meio em
que nos cerca, mas que faz parte de todo o planeta Terra. O
currículo tem de ser pensado para que todas as pessoas possam
contribuir de forma efetiva para o engrandecimento do ser humano, mas sobretudo, favorecer à construção do conhecimento
da genialidade humana.
É necessário elaborar um currículo a fim de que
nenhum aluno fique para trás, em que seja possível que
todos tenham acesso às mesmas oportunidades, pois através
de uma abordagem construcionista possamos abrir caminho
para o novo, para que os estudantes possam estar ocupados,
levando-os a desafios constantemente, bem como seja possível
experimentar todas as formas de aprendizagens possíveis.
Trabalhar o currículo na escola é trabalhar uma diversidade muito grande, bem como uma heterogeneidade bastante
complexa. Cada pessoa possui uma visão particular do mundo
que a cerca. O currículo vem para construir uma situação de
forma mais homogênea e hegemônica, principalmente no que
diz respeito à educação.
Ao se pensar, planejar, desenvolver e executar um currículo tem que privilegiar a busca por um ambiente escolar mais
solidário, democrático, onde se possa realmente conviver em
um espaço onde todos trabalhem em prol de uma sociedade
mais justa e digna não apenas para uma minoria, mas para todos os que convivem dentro dessa sociedade.
É claro que a premissa acima não é de toda uma busca
utópica. Ela pode acontecer. Mas para isso é preciso modificar
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a prática docente que se encontra cristalizada em seu modo
de acontecer, procurando trabalhar um ser mais consciente e
consistente na sua prática docente em que a busca por inovações
pedagógicas seja um movimento constante.
O currículo não pode ser visto como algo imutável, pelo
contrário ele tem que ser um instrumento em que o docente
possa trabalhar as mais diversas visões existentes na sociedade.
Nessa construção, todos podem realmente contribuir para um
currículo que seja mais fiel a uma sociedade constantemente
sedenta por mudanças.
Ao ser construído, o currículo precisa possibilitar não
apenas a formação básica do aluno, mas também possibilitar
que os trabalhadores tenham acesso às culturais, sociais e científicas que são produzidas o tempo todo pela humanidade.
É necessário ter em mente que o conhecimento tem de
ser partilhado por todos, a fim de que todos possam realmente
fazer parte de um mundo em que a inclusão não seja uma mera
palavra e, sim, um diferencial no atual momento da sociedade.
Diante do exposto acima, nós professores carecemos de
estarmos atentos às implicações na elaboração do currículo,
pois há a eventualidade de sempre considerar as disposições
sociológicas, culturais, filosóficas, econômicas que regem a sociedade no exato momento de sua criação.
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CAPÍTULO 4
A LIBERDADE SOB A ÓTICA DE PAULO FREIRE:
UMA ANÁLISE DE CONTEÚDO DO LIVRO EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA DA LIBERDADE (1967)
Francinalda Machado Stascxak1
Lima Maria Julieta Fai Serpa e Sales2
Maria Socorro Lucena3
1 INTRODUÇÃO
Por isso, toda vez que se suprime a liberdade, fica
ele um ser meramente ajustado ou acomodado. E
é por isso que, minimizado e cerceado, acomodado a ajustamentos que lhe sejam impostos, sem o
direito de discuti-los, o homem sacrifica imediatamente a sua capacidade criadora.
(FREIRE, 1967, p.42)
1
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Como forma de introduzir esta discussão, nada mais
prudente do que utilizar as próprias palavras do educador
Paulo Freire. De teor polissêmico, o termo liberdade permite
múltiplas interpretações e significados nas mais variadas instâncias - política, religiosa, filosófica, psicológica -, por exemplo. Segundo o Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa
(2010, p. 466), do latim, libertate, significa: [...] 1. Faculdade
de cada um se decidir ou agir segundo a própria determinação.
2. Estado ou condição de homem livre”. Conforme Abbagnano (2007, p. 606), a palavra liberdade possui três definições
distintas: “autodeterminação ou autocausalidade; necessidade;
possibilidade ou escolha”. Acepções estas que complementam o
pensamento de Freire ao refletir sobre a inclinação natural de
cada um decidir conforme o que lhe convém, mas, sobretudo,
estar ciente dos direitos que lhe assiste, bem como dos deveres
e limites que a convivência em sociedade implica quando o coletivo é colocado em perspectiva.
Freire elabora o conceito de liberdade na perspectiva do
caminho democrático pelo qual a educação deveria firmar-se,
contemplando as especificidades de cada ser, com os devidos
estímulos à construção de um olhar crítico e reflexivo para perceber o contexto do qual faz parte, apropriando-se livre e conscientemente do conhecimento - objeto do ensino. Com a devida
dimensão do papel ativo que cada pessoa é capaz de desempenhar de forma criativa, estabelecendo pontes de aprendizado
que se pautem na humanização.
Isto posto, as obras de Paulo Freire são amplamente difundidas, contribuindo sobremaneira no âmbito educacional
há décadas, pois se norteiam no reconhecimento das potenciaSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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lidades de cada ser, especialmente o homem simples. Imbuídas
de um teor reflexivo, seus escritos transcendem as repetidas
transcrições de saberes sem utilidades. Haja vista que propõem
uma educação que almeja a comunicação entre os sujeitos. Sujeitos estes, que podem vir a ser conscientes, que podem raciocinar, percebendo-se protagonistas da ação, da mudança e
assim, questionar e modificar os contextos sociais em que estão
inseridos, desenvolvendo a criticidade, essencial à transitividade da qual Freire tanto se reporta.
Utilizando expressões como “homem simples, homem
do campo, homem trabalhador”, Paulo Freire trouxe uma narrativa que faz um convite à reflexão sobre a ação educativa,
bem como o respeito ao sujeito no processo pelo qual se constituiu a educação escolarizada ao longo dos séculos - através de
uma análise historiográfica -, mobilizando o leitor para o descortinar do olhar crítico, que suscitam a emancipação humana
a partir da educação.
Nessa linha, o livro “Educação como prática da liberdade”, escrito pelo educador, em 1967, teve como mote o contexto
da Ditadura Militar no Brasil quando este encontrava-se exilado. A referida obra, em específico, trouxe relevantes contribuições que colocam em destaque justamente a educação cuja
perspectiva seja a conscientização do indivíduo, tomando como
base a idealização de uma sociedade livre, justa e democrática.
A conscientização é o pressuposto fundamental das suas
obras, uma vez que Freire ancora-se em saber que o processo
de alfabetização não se faz alheio ao entendimento do mundo.
Há que se ler além da simples decodificação das letras. E nesse percurso que compreende a construção do aprendizado, em
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vez da escola, como um lugar rígido, o círculo de cultura; do
professor, como uma figura metódica, o coordenador de debates; do aluno como receptor passivo, um participante do grupo;
e as unidades de aprendizado, em lugar dos conteúdos descontextualizados da realidade dos educandos (FREIRE, 1967).
Este estudo partiu da seguinte inquietação: quais as reflexões de Freire acerca da liberdade presentes no livro “Educação como prática da liberdade” (1967)? Nesta perspectiva, este
estudo teve como objetivo analisar as concepções de liberdade
a partir das reflexões tecidas no livro “Educação como prática
da liberdade” (1967), de Paulo Freire.
Numa abordagem qualitativa, trata-se de um estudo bibliográfico, amparado metodologicamente na perspectiva da
Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) da obra “Educação como
prática da liberdade”, de Paulo Freire, publicado em 1967. Nesse
procedimento, foram formuladas categorias considerando-se a
semelhança, a analogia semântica e, ainda, as partes comuns
entre elas. Destarte, fez emergir três categorias que trazem
nas entrelinhas as concepções de liberdade desenvolvidas pelo
autor como elemento fundamental da prática educativa perpassando toda a discussão e estabelecendo-se como base deste
estudo, a saber: I. Educação para a humanização; II. Educação
para a criticidade; e III. Educação para a emancipação.
Este artigo, a fim de estruturação, foi dividido em quatro
seções: Na primeira, a “Introdução”, etapa em que se apresenta
a temática basilar, a questão norteadora e o objetivo deste estudo. Na segunda, a “Metodologia”, apresenta-se a Análise de
conteúdo, utilizada como caminho para a concretização deste
trabalho. A terceira, denominada “Resultados e discussão” traz
Série Saberes e fazeres da educação: volume 16
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as análises das categorias à luz do pensamento freireano; e por
fim, a quarta e última parte, intitulada “Considerações finais”
em que se retoma o objetivo e ressaltam-se os achados da pesquisa.

2 METODOLOGIA

Metodologicamente amparada numa abordagem qualitativa, haja vista que esse tipo de abordagem leva em consideração a inteireza das subjetividades envolvidas na complexa
relação entre os sujeitos - colocando a expressão de ideias e os
sentimentos em perspectiva -, bem como o contexto polissêmico em que estes se inserem. Além disso, enfatiza-se a essencialidade do arcabouço teórico para uma fundamentação consistente da análise acerca da temática, trazendo como diferencial
a liberdade de expressão que é inerente à ação interpretativa
(MINAYO, 2016). É do tipo bibliográfica, uma vez que realiza-se
por meio de minuciosa análise do arsenal teórico selecionado
(OLIVEIRA, 2016), neste caso, constituiu-se como objeto escolhido para este estudo, a obra “Educação como prática da liberdade”, escrito em 1967, pelo educador e filósofo Paulo Freire.
O conjunto de informações observados para a análise
dos dados da obra “Educação como prática da liberdade” desenvolveu-se a partir dos pressupostos do método da Análise
de conteúdo (BARDIN, 2011). Método este que contempla as seguintes etapas: Pré-análise, esta fase deu-se a partir da leitura
flutuante da obra; a Exploração do material, em que realizou-se
apreciação mais amiúde, fichamento e anotações das partes do
texto que atendiam ao objetivo; e Tratamento dos resultados
obtidos e interpretação, estágio em que se fez a segregação em
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unidades semânticas, elaboração das categorias e análise dos
dados com o devido rigor científico para a construção desta
escrita.
Nessa perspectiva, realizou-se a sistematização das etapas acima descritas. Nesse processo, levou-se em consideração
a analogia semântica das ideias, em que se agrupou os termos
a partir da aproximação de sentido, dando origem às categorias
de análise e aos descritores que serviram de mote para a sua
elaboração, como mostra a tabela 1, apresentada logo abaixo.
Tabela 1 - Categorias e descritores

Destarte, este estudo segue os parâmetros de um método
de pesquisa que viabiliza questionamentos e discussões que se
debruçam sobre as categorias, orientando-se pelo olhar investigativo oriundo do processo reflexivo irmanado da interpretação que se faz das circunstâncias com as quais o pesquisador
depara-se em suas análises (SOUSA; FERNANDES, 2019).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Série Saberes e fazeres da educação: volume 16
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Uma vez realizada a análise de conteúdo da obra “Educação como prática da liberdade”, e após a realização da leitura e
do fichamento, três categorias surgiram deste processo: I. Educação para a humanização; II. Educação para a criticidade; e III.
Educação para a emancipação. Nesse sentido, o parâmetro qualitativo norteou a discussão acerca da temática para a análise
minuciosa da obra, o que proporcionou seu desdobramento em
categorias, trazendo as citações que serviram de base à feitura
deste estudo.

3.1 CATEGORIA I: EDUCAÇÃO PARA A HUMANIZAÇÃO
É salutar a reflexão, a partir das acepções de Freire na
obra “Educação como prática da liberdade”, que traz a educação como força motriz dos processos que envolvem a humanização, a criticidade e a emancipação dos indivíduos. A humanização é processo que perpassa a educação, pois implica na
busca permanente de romper com paradigmas alienantes. Neste sentido, Braga (2015, p. 47) pondera que “a condição de ser
inconcluso é que possibilita o ser humano superar o estado de
dominação, no sentido da condição de humanização, quando se
torna sujeito de decisão”, o que reflete a ideia de que a partir da
percepção de si como uma pessoa ativa, os sujeitos tornam-se
protagonistas da própria história, que pode ser escrita a partir
de narrativas individuais, reconhecendo que a vivência coletiva
realça a esperança do diálogo, haja vista que o homem é um ser
de afinidades, que precisa estar em constante interação com o
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outro para, assim, sentir-se parte do seu contexto e nele atuar
de forma consciente.
Destarte, para Freire (1967, p. 39), “estar com o mundo
resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que é”, o que implica na abertura de horizontes e potencialidades de transposição de contextos de submissão e de passividade, principalmente quando se coloca a condição de vida
do homem trabalhador na perspectiva de um vir a ser possível.
Como bem afirma Pimenta (2018, p. 11), “a educação é
uma atividade exclusiva do humano, com dupla e simultânea
finalidade de, ao mesmo tempo em que insere os novos humanos na sociedade existente, constrói-os em sua subjetividade”.
Ou seja, o fazer-se humano excede a singularidade dos sujeitos,
uma vez que perpassa todo um processo constante de produção da história e que tem interferência direta nas condições de
vida de cada um, de cada uma. No dizer de Freire (1967, p. 41),
nessa seara de partilha e de vivências, o indivíduo “herdando
a experiência adquirida, criando e recriando, integrando-se às
condições de seu contexto, respondendo a seus desafios, objetivando-se a si próprio, discernindo, transcendendo”, vai construindo sua História, e por conseguinte, transformando sua
cultura ao seu redor.
No tocante a esse processo de transformação, Freire
(1967, 42, grifos do autor), pondera que “tanto a visão de si
mesmo, como a do mundo, não pode absolutizar-se [...] a julgar o seu mundo algo sobre que apenas se acha. A sua integração o enraíza. Faz dele, na feliz expressão de Marcel, um ser
“situado e datado””. O autor reflete sobre o sujeito integrar-se
ao contexto, diferente de apenas ajustar-se a ele. Este implica a
Série Saberes e fazeres da educação: volume 16
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alienação e aquele, a possibilidade de intervenção, cuja marca
central é a criticidade (FREIRE, 1967).
E nessa perspectiva, a Educação ganha centralidade
quando Freire convoca à reflexão para se desenvolver uma renovada atitude de impulso à superação, com determinação e
coragem para a construção de uma sociedade mais aberta que
fosse sinônimo de mudança, de transformação, de humanização, ou seja,
Uma educação que lhe propiciasse a reflexão sobre seu
próprio poder de refletir e que tivesse sua instrumentalidade, por isso mesmo, no desenvolvimento desse poder, na explicitação de suas potencialidades, de que decorreria sua capacidade de opção (Freire, 1967, p. 57).

Nessa perspectiva, o reconhecimento de que a educação
exerce o poder de despertar as potencialidades dos sujeitos
tem papel preponderante quando se trata do reconhecimento
de que educar é uma prática amorosa, tratando-se, segundo
Freire (1967, p. 97), de “um ato de amor, por isso, um ato de
coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não
pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa”.
Pois o verdadeiro significado de educar pressupõe a liberdade
do agir para a criação de estímulos, fazendo brotar a curiosidade como despertar para a aprendizagem; para a descoberta de
novos significados, permitindo o germinar das ações genuinamente humanizadoras.

3.2 CATEGORIA II: EDUCAÇÃO PARA A CRITIEditora Via Dourada
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CIDADE
Criticidade, segundo a versão on-line do dicionário Michaelis (2020), o vocábulo significa: 1) Habilidade de criticar. 2)
Atributo de crítico. O senso comum geralmente associa a crítica
à ação de julgar no sentido negativo; de não contribuir para a
evolução do objeto em questão. A linha de pensamento aqui seguida - a partir da obra freireana “Educação como prática da liberdade” -, entretanto, converge para a compreensão da crítica
como um abrir de olhos para a realidade, uma criticidade que
objetiva, a partir da educação, aprender a ver as especificidades
desse meio, considerando suas próprias atitudes, percebendo
igualmente as das pessoas as quais convive.
Ou seja, contemplando tanto a dimensão individual
quanto a coletiva, possibilitando a descoberta do que está nas
entrelinhas - no campo do “não dito” -, no âmbito dos sentimentos, dando ênfase às subjetividades. Uma busca contínua
na qual os humanos inscrevem-se, abrindo-se ao caminho interativo mediado pelo diálogo, em um regime de libertação da
consciência (FREIRE, 2019).
No que diz respeito à educação nos moldes da concepção
crítica difundida por Freire (1967), faz-se necessário ressaltar
aspectos que fazem parte da totalidade que abrange o contexto
educacional, para um entendimento fidedigno das peculiaridades que tangem o fazer pedagógico, contribuindo assim para
práticas de cunho reflexivo, próprias do fazer ancorado em um
planejamento que leva em consideração os limites e possibilidades do meio para a construção de alternativas eficazes visando a uma melhoria das condições em que se insere o ensinoSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16

102 | Formação docente, história e memória: permanências e rupturas

-aprendizagem.
Em suas palavras, Freire (1967, p. 44) considera [...] a
necessidade de uma permanente atitude crítica, único modo
pelo qual o homem realizará sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude do simples ajustamento ou acomodação [...]”, como modo de perceber-se na condição de agente
capaz de promover transformações, uma vez que o indivíduo
simples foi historicamente relegado à passividade, à aceitação
das ideias impostas pelo sistema, impossibilitado, portanto, de
contemplar de modo fidedigno a realidade posta. Esta obra de
Freire vem justamente potencializar a atitude crítica e emancipatória, viabilizadas pela interpretação do sentido democrático
atribuído à educação.
Segundo Costa (2018, p. 9), “importa, portanto, compreender a Educação tanto como uma prática social que se materializa em meio a tensões e contradições, quanto como uma
forma de intervenção na realidade [...]”. Nesse sentido, a fala da
autora resgata a percepção de educação como uma caminhada
que se fortalece com a participação dos sujeitos - assim como
anuncia Paulo Freire (1967), rompendo com esquemas verticais que segregam o povo e instituem práticas fora do diálogo
(FREIRE, 2019). E nessa trajetória, surgem possibilidades de se
deparar com descobertas, com a liberdade de ressignificar as
ações concretizadas tanto através de novos achados como pela
ressignificação do que já havia sido acomodado anteriormente.
Cumpre destacar que faz parte do processo conhecer essa
busca cíclica que permite o descortinar de novos saberes. É por
esta razão mesmo que é um processo dialético, ou seja, que
problematiza, que contesta. Como bem pondera Freire (1967),
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a natureza crítica por onde se estrutura esse processo é fundamental para a viabilização de uma proposta educativa que supere as fragilidades oriundas da compreensão limitada que reduz a ação dos educadores à “técnica pela técnica” (PIMENTA,
2019), ou seja, que reverberam na educação a ausência de um
compromisso dos poderes públicos com a qualidade do ensino
e com as condições de permanência na escola.
Rios (2010, p. 31), por seu turno, acrescenta que a necessidade de se fazer um percurso que se paute a partir da reflexão
“[...] sobre o agir e sobre o próprio refletir”, uma vez concebendo a educação como atitude concreta, inerente ao processo
de desenvolvimento humano. Atitude esta que culmina com a
reflexão contínua, que consolida-se com o processo de ensino-aprendizagem assente na ação dialogal e comunicativa entre
os pares (FREIRE, 1967).

3.3 CATEGORIA III: EDUCAÇÃO PARA A EMANCIPAÇÃO
Emancipação foi um termo que provocou inúmeras inquietações em Freire, notadamente a partir dos seus escritos.
Todas as possibilidades pensadas/idealizadas pelo educador,
nessa perspectiva da mudança do status quo, perpassava a possibilidade de repensar o modo de fazer a educação, de modo
que buscasse a integração entre os sujeitos que os possibilitassem a atuar de forma autêntica imbuídos de um espírito solidário de suas ações e reflexões. Mesmo porque na condição de
humanos são “seres do quefazer”, que de modo cíclico repensam e refazem suas atitudes (FREIRE, 2019). É notório que, seSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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gundo Freire (1967, p. 94), “[...] a educação teria de ser, acima
de tudo, uma tentativa constante de mudança de atitude [...]”,
que pudesse ser concretizada por meio de um diálogo crítico e
libertador (FREIRE, 2019).
Nas palavras de Franco (2017, p. 153), “[...] todo trabalho
de Freire se constitui como pedagogia crítica”, o que se justifica
pela complexificação da sociedade, que fez surgir as contradições e a hierarquia, tomando o poder como eixo central de todo
o processo, com repercussões na política, na cultura, na economia, como também na Educação – que, uma vez mercantilizada, não mais se destinava a todos em termos de igualdade e
de qualidade. Com o surgimento das escolas a concepção sobre
o ensino foi reelaborada visando à manutenção da situação de
desigualdade, distanciando a maior parte da população do conhecimento e das condições objetivas para o acesso ao saber, e
não mais à transformação (BRANDÃO, 2007).
Sobre os contributos do pensamento freireano no campo
educacional, Franco (2012, p. 68) pondera que “por meio de
uma prática mediada pelo diálogo e pela valorização da cultura
do aluno, Paulo Freire vê na educação uma forma política de
transformar a sociedade, para que esta se torne mais justa e
mais solidária”. Em suas palavras, Freire (1967, p. 95) enfatiza que “[...] é precisamente a criticidade a nota fundamental
da mentalidade democrática [...]”. Desse modo, compreende-se
que a escola é o lócus para se conceber a dialogicidade, cerne
das ponderações freireanas, haja vista que sua filosofia “não
é uma opinião: é reflexão, crítica, invenção, escolha, decisão,
organização, acção” (Pintasilgo, 1998, p. 13). O que ressalta o
poder que a dialogicidade representa. Para que de fato sejam
Editora Via Dourada

Francinalda Machado Stascxak; Maria Julieta Fai Serpa e Sales | 105

criadas situações reais de aprendizado mútuo, emancipatório,
integrador.
Visto por esse ângulo, é possível inferir que é possível
pensar a educação escolar nos moldes das ideias como Freire (1967) defendia, uma escola curiosa e livre para expressar
o pensamento, e assim ser possível construir o conhecimento. Conhecimento este que poderia estar ao alcance do homem
simples de forma mais democrática, mas que foi ao longo do
tempo tornando-se cada vez mais complexo. Logo, é perceptível a necessidade de se questionar os paradigmas, de problematizar o contexto social a partir do saber que chegue a todos,
pois como Freire (1967, p. 92) afirma: “[...] se há saber que só
se incorpora ao homem experimentalmente, existencialmente,
este é o saber democrático” Assim como as próprias relações
sociais, constituídas sob a égide do poder econômico, as oportunidades de protagonismo e de mobilidade social de forma
justa e igualitária devem ser para todos, já que o esvaziamento
do pensar desarticula-se da esperança de um plano revolucionário de luta pela primazia aos oprimidos (FREIRE, 2019).
Em consonância com a concepção freireana, Xavier, Fialho e Vasconcelos (2018, p. 174) entendem que a educação possui a função “[...] de fomentar a liberdade para que o ser se
energize em atos com todo o seu espírito, com vistas ao reconhecimento identitário cultural como condição sine qua non
para a emancipação humana”. De acordo com Freire (2019, p.
72), é preciso criar uma rede comunitária de apoio, criando
espaços de diálogo com o contínuo esforço de reconhecer os
oprimidos como indivíduos capazes, e garantir a eles a oportunidade de refletir sobre seu papel no mundo. Assim o autor
Série Saberes e fazeres da educação: volume 16

106 | Formação docente, história e memória: permanências e rupturas

anuncia: “Os oprimidos [...] precisam reconhecer-se como homens, na sua vocação ontológica e histórica de ser mais [...]”.
Nessa linha, é possível inferir que só é possível agir no mundo
quando se tem consciência dele. Portanto, a emancipação pode
ser entendida como ação que perpassa a humanização e a criticidade dos sujeitos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo empreendeu analisar as concepções de liberdade a partir das reflexões tecidas no livro “Educação como
prática da liberdade” (1967), de Paulo Freire. Como forma de
atender ao objetivo proposto, realizou-se uma investigação
guiada pelo método Análise de conteúdo da obra de Freire com
vistas a uma aproximação às percepções do autor sobre o termo liberdade e seu imbricamento com a educação. Como fruto
desta Análise de conteúdo, emergiram três categorias: 1) Educação para a humanização; Educação para a criticidade; e Educação para a emancipação.
A “Educação para a humanização”, ponderada por Freire
em seus estudos, reflete acerca do processo de humanização
como uma construção permanente, pois perpassa o entendimento sobre a incompletude do ser. Para Freire, a educação
tem como característica precípua conduzir os sujeitos à percepção de si como um “vir a ser” em potencial, e de que detém
capacidade para protagonizar a própria história. História esta
que pode ser continuamente ressignificada na coletividade - a
partir da interação entre os pares, e por conseguinte, na singularidade - aspecto que alcança a individualidade de cada um. O
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que representa de fato uma mudança paradigmática.
No tocante à “Educação para a criticidade”, o autor ressalta a necessidade de estar em permanente atitude crítica, em
um movimento cíclico de reflexões sobre as possibilidades metodológicas, pautadas na dialogicidade, que tenham como objeto de discussão os contextos sociais. Sendo a escola um ambiente problematizador, há que se atentar para a ideia de que
o ensino fomenta o descortinar de novos saberes, de olhares
renovados da realidade, aproximando concretamente os sujeitos do conhecimento, como um direito que é, garantido pela
constituição.
Já em relação à “Educação para a emancipação”, Freire
reporta-se à essa perspectiva no sentido de enfatizar que é a
partir da educação – por seu papel preponderante quando se
trata da função social – que se pode pensar em uma mudança de atitude dos sujeitos. Trazendo como escopo o sonho de
uma sociedade transformada, mais justa e igualitária. E nessa
circunstância, o saber difuso nos moldes do arcabouço democrático favorece o agir no mundo de modo crítico, necessário
em demasia para que os indivíduos - principalmente o homem
trabalhador e a mulher trabalhadora - tenham condições de
refletir de forma consciente, a fim de problematizar o contexto social em situações reais de aprendizado mútuo, integrador,
portanto, emancipatório.
Em síntese, o livro de Paulo Freire “Educação como prática de liberdade”, ainda que publicado há mais de cinquenta
anos, constitui-se objeto de estudo atemporal, uma vez que a
discussão sobre a humanização, a criticidade e a emancipação
humanas não perecem, mesmo porque as circunstâncias soSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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ciais modificam-se, mas os contextos de injustiça são sempre
recorrentes. Há de existir, conforme o pensamento freireano,
condições materiais que favoreçam a liberdade de pensamento,
a liberdade criativa como forma de resistência à opressão.
Assim, a discussão escrita nas linhas deste estudo materializa-se no desejo pelo resgate da liberdade, tendo a ousadia
de contemplar um modelo de educação que possua como referência uma esperançosa e incessante busca pelo direito de
ir além do paradigma convencional, trazendo como elemento-chave a emancipação do homem simples. E a liberdade como
fio condutor que supere as desigualdades e venha a tornar-se
realidade, um vir a ser, no dizer do próprio Freire.
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CAPÍTULO 5
A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ATO DE ENSINAR
E APRENDER ATRAVÉS DO USO DAS TIC
Shirley de Nazareth Lopes Braga1
Ana Caroline de Vasconcelos Araújo Arnaud2
Maria do Socorro Furtado Silva Silveira3
1 INTRODUÇÃO
O mundo está sempre em constante mudança, incerteza
e imprevisibilidade. Aquilo que pensávamos há pouco tempo
como verdade absoluta deixou de ser algo certo e correto para
ser algo que pode ser questionado. Mais do que nunca o mundo
mudou. Passamos a perceber que o futuro deve ser planejado
com antecedência, para que seja possível não ser surpreendido
por atos não planejados.
No momento atual, o planejamento necessitou ser revisto. A pandemia da Covid-19 que assolou todo o globo terrestre,
trouxe mudanças avassaladoras nos mais diversos setores e no
1
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âmbito educacional não foi diferente. O sistema educacional
nas últimas décadas não acompanhou os avanços tecnológicos.
A Covid-19 impôs mudanças drásticas e imediatas, pegando a
humanidade completamente despreparada. E, no caso das escolas, foram obrigadas a realizarem adaptações de um momento para o outro, levando gestores e mais ainda, os professores
à árdua tarefa de aprenderem a usar as TIC no seu cotidiano.
Diante disso, a educação pode ser planejada, de modo
que proporcione cenários possíveis, no sentido de que não seja
necessário negligenciar a educação. Faz-se necessário sim,
trabalhar com estratégias de futuro, no qual possamos tomar
decisões mais acertadas, com o intuito de formar crianças,
adolescentes e jovens para desempenhar seus papéis em uma
sociedade que a cada dia torna-se mais avançada tecnologicamente e que certamente serão os nossos futuros governantes.
O mundo tornou-se mais rápido (SOUSA, 2013).
A escola é um local de ensino e de aprendizagem. Mas,
ao mesmo tempo, é um lugar que representa um passo na vida
democrática, na busca por uma convivência solidária, participativa, bem como tolerante.
O ambiente educacional por mais que tenha-se modernizado, ainda se encontra muito aquém de se assumir como algo
moderno, mantendo-se de forma tradicional, onde as práticas
pedagógicas continuam a ser exercidas de forma bastante arcaica, em que o docente sabe o conteúdo e o aluno está dentro
da sala de aula apenas para aprender aquilo que está sendo
repassado. Ou seja, o professor detém o conhecimento, no qual
não pode ser questionado em momento algum. Enquanto o
educando está ali apenas como um mero espectador passivo,
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que não pode manifestar-se. Onde suas opiniões e suas necessidades não são levadas em consideração.
Ainda hoje, prevalece na escola, uma organização técnico-científica em que a visão burocrática e tecnicista é uma
constante. As decisões são ditadas de cima para baixo. O que
interessa é apenas cumprir um conteúdo programático previamente organizado, sem a participação de professores e muito menos de alunos. Segue-se apenas a um currículo traçado
previamente, que em momento algum, pode ser interpretado
de qualquer forma. Pelo contrário tem de ser seguido à risca.
Tem de ser cumprido na sua íntegra sem se questionar se está
correto ou não.
Ensinar e aprender são ações recíprocas entre professor
e aluno, mesmo que para muitos assim não pareça. Obviamente não há ensinamento sem aprendizado e muitas vezes “aquele professor que sempre dá aula usando a mesma sequência
de estratégias tem grande chance de perder a atenção de seus
alunos” (CHEDID, 2016, p. 2).

2 METODOLOGIA
No processo de investigação de uma pesquisa, faz-se necessário uma pesquisa que vise a buscar aquilo que se deseja de
maneira que possa atender a questão-problema que permeia o
estudo. Nesse sentido temos Barbosa, Quintaneiro 2002 (apud
SOUZA JÚNIOR, 2019, p. 138):
Na investigação de um tema, um cientista é inspirado
por seus próprios valores e ideais, que têm um caráter
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sagrado para ele, nos quais está disposto a lutar. Por
isso, deve estar capacitado a estabelecer uma “distinção entre reconhecer e julgar, e a cumprir tanto o dever científico de ver a verdade dos fatos, como o dever
prático de defender” os próprios valores, que devem ser
obrigatoriamente expostos e jamais disfarçados de “ciência social” ou da “ordem racional dos fatos”. É essencial distinguir a política e a ciência e considerar que esta
tampouco está isenta de valores. Enquanto a ciência é
um produto da reflexão do cientista, a política o é do
homem de vontade e de ação, ou do membro de uma
classe que compartilha com outras ideologias e interesses.

Ao se investigar, é necessário adotar critérios que sejam
pautados em ética, respeito e confiabilidade na coleta de dados,
levando sempre em consideração o rigor investigativo, buscando assim a realização de um trabalho muito bem-conceituado
na sua escrita e condução.
Ao se fazer uma pesquisa investigativa, faz-se necessário
utilizar uma metodologia que possa contemplar aquilo que se
deseja estudar. Minayo 2007 (apud SOUZA JÚNIOR, 2019, p.
138) lista três características de uma boa metodologia. São elas:
[...] a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do pensamento” que o tema ou o objeto de investigação requer; b) como a apresentação adequada
e justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos
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operativos que devem ser utilizados para as buscas relativas às indagações da investigação; c) e como a “criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua marca pessoal e
específica na forma de articular teoria, métodos, achados experimentais, observacionais ou de qualquer outro tipo específico de resposta às indagações específicas.

A metodologia utilizada na escrita deste artigo foi a de
uma revisão de literatura com o objetivo de adquirir informações sobre o tema em questão. Nesse sentido, utilizamo-nos
“de pesquisa bibliográfica utilizando como fonte de pesquisa de
consulta, artigos, obras literárias, lista de referências bibliográficas entre outros” (SOUZA JÚNIOR; QUEIROZ, 2017, p. 131).
O uso da metodologia aponta caminhos que devem ser
seguidos de maneira a facilitar o trabalho, sempre procurando
assegurar-se de trilhar uma jornada em que a ciência esteja
presente de maneira ética e com responsabilidade (MINAYO,
2007 apud SOUZA JÚNIOR et al., 2019).
Conforme Gil 2008 (apud SOUZA JÚNIOR; QUEIROZ,
2017, p. 131) “assevera que a pesquisa bibliográfica se desenrola
através de material já elaborado, constituído de artigos e livros
disponíveis. O autor elenca que os livros são fontes de excelência e podem ser classificados como forma de leitura corrente e/
ou referência”. A pesquisa bibliográfica traz uma grande vantagem para o pesquisador, haja vista que pode ser realizada
de forma rápida e segura pela qual a informação está disponível. Vale salientar que é possível realizar um aprofundamento
maior do tema pesquisado e isso favorece a busca pelo conheciEditora Via Dourada
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mento (SOUZA JÚNIOR; ARNAUD; SILVEIRA, 2019).
Por fim, entendemos essa pesquisa como um estudo de
caráter bibliográfico, exploratório e qualitativo que teve como
objetivo obter informações sobre o processo de ensino e de
aprendizagem através do uso das TIC. O estudo em si teve como
ponto de partida as argumentações dos teóricos como Bruner
(1969), Fernández (1990), Freire (1997), Kamii (1992), Russo
(2012), Sousa (2013), Souza Júnior (2019) entre outros.

3 A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ATO DE ENSINAR
E APRENDER
É de comum acordo que todos somos mestres e alunos ao
longo da nossa existência. Porém, é no ambiente escolar que o
processo de ensinar e de aprender faz-se mais presente, é onde
o desenvolvimento dessas práticas torna-se uma constante.
Nesse sentido, Dias, Silva e Alves (2012, p. 40) apontam que:
É na escola que a aprendizagem deve ser potencializada
e sistematizada e o professor-alfabetizador exerce papel fundamental para o êxito. Para isso, é necessário o
compromisso político do professor e da instituição de
ensino para com a criança, cidadão de direito e de fato.

É nesse ambiente escolar que o ato de ensinar e aprender
concretiza-se do modo como todos deveriam participar, ou seja,
de forma que cada sujeito que lá se encontra participe sem sofrer
nenhum tipo de represália por conta do seu conhecimento. O
ato de ensinar ainda hoje está pautado em métodos tradicionais
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de ensino, monótonos, sem criatividade e didática, e que são
repassados de forma muito mecânica e isso colabora para uma
aprendizagem desinteressada.
Para se garantir uma educação de qualidade, não podemos apenas nos limitar a projetos tecnológicos de última geração. É necessário sim, procurar mudar as práticas pedagógicas
existentes, visando sempre à busca por uma inovação, e não
apenas, trocar uma velha prática por uma mais nova, sem nada
acrescentar nesse novo contexto educacional (MORAES, 1996).
A escola ainda se encontra atrelada a um modelo há muito ultrapassado, na qual prevalece uma prática pedagógica que
insiste em ficar ligada a uma ciência do passado, ou seja, uma
escola que ainda não se modernizou e muito menos consegue
acompanhar as mudanças que aí se fazem tão presentes (MENEZES, 2006).
É necessário proporcionar aos alunos um ensino em
que todos vejam-se contemplados a serem protagonistas, que
possam ser inseridos dentro de uma aprendizagem significativa,
que tenha realmente algo a contribuir para a evolução do
educando. Diante disso, Russo (2012, p. 41) explicita que:
No que se refere à aplicação das atividades, a maior dificuldade parece ser, justamente, a de desenvolver trabalhos que possam ser compreendidos e acompanhados
por todos, o que, em uma classe com alunos em diferentes níveis, é bastante difícil, mas não impossível. Assim, as atividades comuns à classe toda devem garantir
a participação dos alunos de níveis [...], para que tenham a oportunidade de progredir em seus conceitos.
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Não se deve, por exemplo, programar atividades que só
os alunos [...] ou [...] possam “resolver”, tampouco desafiar apenas os alunos de níveis anteriores, com o risco
de desmotivar os que se encontram nos níveis seguintes. Todos os alunos, de todos os níveis, precisam de
estímulos para adequar as hipóteses pelas quais estão
passando e, por isso, as atividades devem ser desafiantes, e não desestimulantes.

O que se observa é que mesmo tendo alcançado alguns
avanços, o ato de ensinar ainda apresenta uma série de dificuldades, seja por conta da escassez de material dentro dos muros
da escola, dificuldade financeira para os gastos com a manutenção, profissionais docentes nem sempre bem-preparados,
entre outros aspectos. Ainda existem muitos obstáculos a serem vencidos para que se alcance um ensino de qualidade no
Brasil, principalmente no que diz respeito a uma aprendizagem
que se faça a partir de um processo reflexivo, solidário e ético.
Souza Júnior (2019, p. 79) parafraseando Moraes (1996)
indica que:
[...] as mudanças na educação são difíceis de acontecer,
já que as dificuldades encontradas vão desde a adaptação a uma nova modalidade de trabalho no sentido
de se adequar às mais diversas maneiras de ensinar e
de aprender. Mesmo sabendo que o mundo se transforma rapidamente no atual momento, a grande maioria
dos docentes insiste ainda em um modelo de ensino e
aprendizagem pautado em velhas práticas, colaboranSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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do, assim, para que a sociedade continue estática, onde
não é necessário pensar, refletir e construir uma nova
vida coletiva e também individual.

Observamos que o processo educacional ainda tem como
base o saber do professor como algo intocado. Ao aluno cabe
apenas receber a informação. O que se compreende apenas um
ato de ensinar de levar o estudante a decorar o conteúdo para o
momento da avaliação.
Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, criticidade, pesquisa, estética e ética, risco, aceitação do
novo, rejeição a qualquer discriminação, reflexão sobre
a prática, reconhecimento e ascensão à identidade cultural, segurança, competência profissional, generosidade, comprometimento, autoridade, tomada consciente
de decisão, disponibilidade para o diálogo, curiosidade,
alegria, esperança, convicção que a mudança é possível
e, entre outras coisas, querer bem aos alunos (FREIRE,
1997, p. 37).

A escola tem como premissa básica trabalhar na formação do indivíduo, de tal maneira que atenda tanto ao crescimento individual, como sua inserção nos campos da cultura e
no contexto social e profissional. Cabe, portanto, à escola um
papel importante na formação do indivíduo, seja na perspectiva de construção da cidadania, diante da valorização da cultura
em que o indivíduo está inserido como também a agregação
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dos valores da sociedade em geral. A escola necessita ultrapassar os limites dos seus muros, em busca de um contexto social
que muda a cada momento, para trazer de forma mediada a
realidade experimentada e vivenciada pelos seus alunos.
Concordamos com Freire, (1997, p. 95) que “sem a curiosidade não aprendo nem ensino e que exercer a curiosidade é
um direito que todos temos”. Nesse sentido acreditamos que os
espaços de formação possam constituir-se em momentos em
que os docentes sejam instigados em sua curiosidade, experimentando e saboreando o mundo, estabelecendo com o conhecimento uma outra relação não mais como algo exterior a si
próprio, como mercadorias, e sim como algo que os atravessa,
os transforma, algo conectado, assim como a própria vida.
O aprender transcorre no meio de um vínculo humano cuja matriz toma forma nos primeiros vínculos mãe
– pai – filho – irmão, pois a prematuridade humana
impõe a outro semelhante adulto para que a criança,
aprendendo e crescendo possa viver. A aprendizagem é
um processo cuja matriz é vincular e lúdica e sua raiz
corporal, seu desdobramento criativo põe-se em jogo
através da articulação inteligência – desejo. […] somente observando como aprende e como joga a criança, e em seguida qual é a originalidade de seu fracasso
[…] estaremos no caminho de elucidar por que ele não
aprende (FERNÁNDEZ, 1990, p. 48).

Ensinar, engloba o cuidar e o educar, que estão intimamente interligados, imbricados e implicados ao aprender. É
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necessário que o professor tenha consciência de que suas intervenções precisam estar relacionadas às necessidades dos
alunos e serem coerentes com a sua concepção de educação,
conhecimento e relação pedagógica, aspectos que fazem parte
do currículo e da sua formação básica. Cabe às instituições possibilitar a formação dos sujeitos envolvidos, além dos estudantes, dos profissionais que atuam direta ou indiretamente com
estes para conquistar e concretizar sua proposta pedagógica.
Na escola, sendo o professor aquele que lida diretamente com o aluno na maior parte do tempo e é o mediador do
processo de construção de conhecimento, torna-se importante
atentar-se para a sua formação no sentido de alcançar um ensinar de qualidade.
Faz-se necessário favorecer um ambiente no qual o sujeito possa aprender, que se possa desenvolver para alcançar
os melhores resultados, criando condições para uma tomada
de consciência de sua identidade pessoal e que ao longo da sua
jornada no desenvolvimento humano, a aprendizagem seja realizada de maneira tranquila.

4 A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM
Na vida humana, a aprendizagem inicia-se com zero ou
até antes do nascimento e prolonga-se até a morte. Experiências várias têm demonstrado que é possível obter reações condicionadas a afetos. Logo que a criança nasce, começa a aprender
e continua a fazê-lo durante toda a sua vida. Com poucos dias
aprende a chamar sua mãe com seu choro. No fim do primeiro
ano, familiarizou-se com muitos objetos que foram seu novo
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mundo, adquiriu certo controle sobre suas mãos e pés e, ainda,
tornou-se perfeitamente iniciada no processo de aquisição da
língua falada. Aos cinco ou seis anos, vai para a escola, onde,
por meio de aprendizagem dirigida adquire os hábitos, as habilidades, as informações, os conhecimentos e as atitudes que
a sociedade considera essenciais ao cidadão (BRUNER, 1969).
Quando se consideram todas as habilidades, os interesses, as atitudes, os conhecimentos e as informações adquiridas,
dentro e fora da escola e suas relações com a conduta, a personalidade e a maneira de viver pode-se concluir que a aprendizagem acompanha toda a vida de cada um. Por meio dela,
o homem melhora suas realizações nas tarefas manuais, tira
partido de seus erros, aprende a conhecer a natureza e a compreender seus companheiros. Ela capacita-o a ajustar-se adequadamente ao seu ambiente físico e social.
Enfim, a aprendizagem leva o indivíduo a viver melhor
ou pior, mas, indubitavelmente a viver de acordo com o que se
aprende. Portanto, quando o equipamento de respostas inatas
não é satisfatório, o homem só consegue o ajustamento adequado por meio da aprendizagem. Supondo-se que um adulto
não mais dispusesse dos resultados da aprendizagem, ter-se-ia
que imaginá-lo reduzido ao nível de uma criança. Agiria tal qual
uma criança recém-nascida que teria fome e sede e não saberia
comer sozinha, não satisfaria sozinha suas necessidades, não
saberia falar, andar, não reconheceria as pessoas, não saberia
expressar os conceitos através das palavras e perderia a noção
de tempo e de espaço. Por isso tudo é fruto de uma aprendizagem, que vai-se incorporando a cada novo conhecimento, integrando-se e aperfeiçoando-se com o que já existe.
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A aprendizagem é fundamental em nossa vida, portanto,
é por meio dela que desenvolvemos comportamentos que nos
possibilitam viver. Através do tempo, da aprendizagem cada geração, cada ser humano, foi aproveitando-se das experiências e
descobertas das gerações anteriores e oferecendo também sua
contribuição com novas descobertas para o conhecimento humano. Nossos costumes, nossas leis, nossa linguagem, a simbologia complexa e variada, as instituições sociais, tudo isso
tem sido desenvolvido e espalhado-se, como um resultado da
capacidade do homem para aprender (BRUNER, 1969).
Devido à grande importância que tem a aprendizagem
na evolução do homem, foram organizados meios educacionais e escolas, com seus métodos e currículos, para tornarem
a aprendizagem mais eficiente. Devido à complexidade e importância das tarefas a serem aprendidas, em que os seres humanos são solicitados a aprender, como por exemplo, a somar,
multiplicar, ler, comportar-se socialmente etc, é que essas tarefas não podem ser aprendidas naturalmente, no que difere das
aprendizagens da primeira infância, principalmente na qual as
crianças aprendem o que veem e ouvem, sem que precise necessariamente ensiná-las.
Para se compreender o ser humano completo, com suas
crenças, comportamentos, atitudes, ideais etc, que o caracterizam, há que se compreender, portanto, o seu processo de
aprendizagem. Nesse sentido, o estudo e a aprendizagem, com
suas características constituem-se assim, num dos problemas
mais importantes para a psicologia e o educador, seja ele pai,
professor, orientador ou administrador de instituições educativas. É conhecendo o mecanismo da aprendizagem que se coEditora Via Dourada
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nhece também a maneira pela qual o indivíduo desenvolve-se,
conhece o mundo em que vive, organiza a sua conduta e ajusta-se ao meio físico e social. É a partir da aprendizagem que o
homem forma sua personalidade, adquire postura social, raciocina, afirma-se como ser pensante. Importante é, portanto,
a grande contribuição da psicologia da aprendizagem, quanto à
prática e à teoria, para se obter os objetivos educacionais (BRUNER, 1969).
Toda aprendizagem resulta em alguma mudança ocorrida no comportamento daquele que aprende. Assim, observam-se as mudanças na maneira de agir, de fazer coisas, de pensar
em relação às coisas e às pessoas e de gostar ou não gostar, de
sentir-se atraído ou retraído das coisas e pessoas do mundo em
que vive.
Dessa maneira, verifica-se que os produtos de aprendizagem são de naturezas diferentes, sendo possível sua classificação, embora forçando um pouco os fatos porque geralmente não se encontra um produto de aprendizagem pura, mas o
predomínio de uns produtos sobre os outros, em cada situação.
“Aprender é um processo que se dá no decorrer da vida, permitindo-nos adquirir algo novo em qualquer idade” (BOCK, 1999,
p. 58).
Podem ser citados três tipos de aprendizagem: a cognitiva, que resulta do armazenamento de informações da pessoa
que aprende; a afetiva, resultante de fatores internos do indivíduo e pode ser identificada com experiências como prazer, dor,
satisfação, tristeza, alegria ou ansiedade, e a psicomotora, que
envolve respostas musculares adquiridas com muito treino e
práticas.
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4.1 APRENDIZAGEM COGNITIVA
A aprendizagem cognitiva é aquela cujo processamento
predominam os elementos de natureza intelectual, como a percepção, o raciocínio, a memória etc. Sendo assim, o conhecimento da solução de um problema matemático, uma data etc,
constituem uma aprendizagem do tipo ideativo, porque envolvem a utilização do processo intelectual ou cognitivo. Nessa
aprendizagem, pode-se distinguir entre conhecimentos e informações (KAMII, 1992, p. 68).
Entretanto, para que ocorra a aprendizagem cognitiva,
além de condições comuns a qualquer outro tipo de aprendizagem, como as condições orgânicas, maturidade para aprender, motivação etc, é imprescindível o uso das funções cognitivas, chamadas por Vygotsky, de funções superiores que são a
percepção, atenção, raciocínio, memória entre outros (KAMII,
1992, p. 68).
A percepção dá-se quando a pessoa percebe, por meio
da interpretação, os estímulos do meio ambiente, utilizando
sua experiência, suas vivências anteriores e suas necessidades
presentes. Para que ocorra a percepção, é preciso que haja o
funcionamento dos órgãos dos sentidos e a atividade mental.
Essa percepção leva à aquisição de conhecimentos específicos
a respeito dos objetos, pessoas e fatos, a partir da estimulação
dos órgãos dos sentidos. O indivíduo recebe, organiza, integra
e interpreta as experiências sensório-perceptivas (KAMII, 1992,
p. 68).
A atenção faz com que, dentre os diversos estímulos do
meio ambiente, a pessoa selecione e perceba somente alguns
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aspectos ambientais. Essa atenção poderá ser maior ou menor,
dependendo da intensidade do estímulo, da novidade ou relevância para as necessidades individuais.
A memória constitui um dos fatores que colaboram para
o exercício das funções do raciocínio e da generalização, entretanto, a aprendizagem cognitiva não depende só dessa memória, que compreende a fixação, a retenção, a evocação e o reconhecimento. A memória possibilita a lembrança dos conceitos
necessários para as atividades mentais, fazendo com que um
conceito que está sendo aprendido seja retido e depois lembrado pelo indivíduo que depois o evoca. São os fatos mnemônicos
ou responsáveis pela fixação e retenção do conteúdo da aprendizagem. Porém, para que ocorra isso, o sujeito precisa das funções citadas anteriormente: a atenção e a percepção (KAMII,
1992, p. 68).
A aprendizagem cognitiva ou ideativa também conta
com processos mentais como o de insight e o de ensaio e erro.
A aprendizagem por insight é uma aprendizagem inteligente,
interpretativa e integrativa, resultando numa compreensão
das relações existentes em uma situação problemática (KAMII,
1992, p. 68).
É uma aprendizagem de ideias e está intimamente
ligada à interpretação da situação encontrada, e esta depende
da percepção. Quando o sujeito consegue perceber toda as
relações existentes em uma situação problemática, formando
uma estrutura integrando os elementos em um todo, ele, de
repente compreende a situação. Então, ele teve o insight, ou
seja, o discernimento súbito por meio da atenção e da percepção e a associação de ideias, até entender a situação que então
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foi aprendida.
Conforme Kamii (1992) é com a visão de mundo e pelos sentidos (visão, audição, sensibilidade, gosto e cheiro), bem
como por seu sentido cinestésico que a criança aprende. Isso
quer dizer que quanto maiores forem suas impressões sensoriais, mais condição material a criança terá para construir seus
conceitos de mundo. Assim, ela aperfeiçoa as suas percepções.

4.2 APRENDIZAGEM MOTORA OU DE AUTOMATISMOS
Essa aprendizagem permite meios de adaptação às situações de vida sem exigir muito do trabalho mental. A aquisição
de automatismo libera a atividade mental do indivíduo para a
solução de problemas mais complexos. Os automatismos são
padrões fixos de conduta selecionada que permitem ao indivíduo enfrentar as situações constantes e rotineiras da vida e da
profissão, com agilidade, rapidez e economia de tempo e esforço. Eles podem ser mentais e motores ou até sociais, como, por
exemplo, a cortesia (KAMII, 1992, p. 68).
A aprendizagem de hábitos e habilidades, como dirigir,
é realizada da mesma maneira que as outras, porém inclui reações do tipo automático e, portanto, necessita de prática para
ser atingida. Os padrões de desenvolvimento motor que possibilitam a formação de automatismos motores podem ser classificados em primários e secundários. Os primeiros são os movimentos globais do corpo, como andar, correr, saltar etc. Os
segundos, envolvem o controle dos músculos menores, como
escrever, dirigir etc.
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4.3 APRENDIZAGEM AFETIVA
Os objetivos da escola moderna não são apenas os intelectuais (aprendizagem ideativa) e de aquisição de habilidades
e destrezas automativas mas também aqueles necessários para
a formação equilibrada da personalidade do aluno, bem como
a sua integração do ambiente sociocultural, através de seus
sentimentos, atitudes, ideais etc. a aprendizagem afetiva influi,
modifica e aperfeiçoa a personalidade do educando, que se estrutura sob bases hereditárias, em constante interação com o
meio ambiente (KAMII, 1992, p. 68).
Essa aprendizagem compreende atitudes e valores sociais
traduzidos por gosto, preferências, simpatias, costumes, crenças, hábitos e ideais de ação que constituem os princípios mais
gerais de conduta humana. Sem nossas emoções, sentimentos,
valores etc., a vida não teria sentido. Sem essas reações, as palavras felicidade e desgraça, prazer e dor, amor e ódio, seriam
inteligíveis e ficaríamos indiferentes diante de catástrofes e outras desgraças (KAMII, 1992, p. 68).
A aprendizagem afetiva resulta em respostas afetivas que
poderão ser proveitosas ao indivíduo e a sociedade, se eliminadas as perniciosas, muitos estados afetivos no homem, como o
amor, o respeito, o sentimento de justiça, o sentimento moral
etc., são em grande parte, fruto da experiência e da educação.

5 O PROCESSO DE APRENDIZAGEM ATRAVÉS
DO USO DAS TIC
As novas tecnologias e a tendência mundial de automaSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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ção de processos configuram um cenário de mudanças não
só econômicas, mas sociais e profissionais. Nesse contexto de
transformações globais novas profissões surgem e outras vão
desaparecendo ou sendo modificadas pela tecnologia.
Vivemos em um mundo em que, historicamente, sempre
esteve ligado às mudanças. Entretanto, a partir do início do século XXI, essas mudanças avolumaram-se cada vez mais, principalmente com o uso mais intenso das novas tecnologias, visto
que os computadores acabaram tornando-se uma ferramenta
muito utilizada no dia a dia das pessoas.
A sociedade hoje está mais dependente das novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), presentes em
todos os cenários do mundo globalizado. Diante disso, a escola
não pode estar ausente e resistente às mudanças que estão a
acontecer o tempo inteiro de forma única e sem volta.
É preciso entender que o uso das novas Tecnologias da
Informação e da Comunicação (TIC) na educação têm resultados
diretos tanto para o professor, no que diz respeito à sua prática
pedagógica, quanto para o aluno, no processo de construção do
seu conhecimento.
O desenvolvimento da humanidade depende diretamente da evolução de como conhecemos e lemos o mundo em que
habitamos. A velocidade com que as mudanças vêm ocorrendo
no mundo, pois os conceitos de aprendizagem que vinham-se
apresentando até então, não são mais suficientes para aprender
e entender o mundo que se encontra com suas idiossincrasias.
O conceito de aprendizagem mudou. Os alunos precisam ser preparados para um mundo complexo, dinâmico e em
constante mudança. As novas tecnologias que estão em evidênEditora Via Dourada
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cia na sociedade são utilizadas constantemente por nossos discentes, porém, nem sempre as utilizam de forma correta. Essas
ferramentas impõem-se de forma avassaladora não apenas nos
países periféricos. Diante do exposto, Borgman et al. (2008, p.
7) afirma que:
Imagine-se um estudante do ensino médio no ano de
2015. Cresceu num mundo onde aprender é acessível
pelas tecnologias em casa, bem como na sala de aula, e
conteúdo digital e tão real quanto papel, equipamento
laboratorial ou livros-texto. Na escola, ele e seus colegas se envolvem em atividades criativas de solução de
problemas, manipulando simulações num laboratório
virtual ou baixando e analisando visualizações de dados
em tempo real colhidos de sensores remotos. Fora da
sala de aula, possui acesso contínuo a materiais escolares e tarefas de casa, usando tecnologias móveis baratas. Ele continua colaborando com seus colegas nos
ambientes virtuais que permitem não só interação social recíproca, como conexões densas com riqueza de
conteúdo suplementar [...].

Conforme a citação acima, é possível perceber uma construção de um instrumento tecnológico participativo, compartilhado por todos, em que cada um pode ser aprendiz e mestre
ao mesmo tempo. Entretanto, é preciso perceber que nem todos os alunos são tão hábeis nos processos de potencialidades
de ensino e de aprendizagem.
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Apesar de nos tornarmos uma sociedade voltada para
o uso das novas tecnologias com muita ênfase, ainda assistimos às escolas utilizarem as TIC de forma muito tímida. Braga
(2017, p. 1), em seus escritos assevera que:
Na maioria das instituições educacionais ainda hoje,
apesar de todos os avanços tecnológicos vividos pela
humanidade, ainda estão vinculados a um modelo em
que o computador ainda tem a tarefa de apenas ensinar
o aluno. No entanto, essa tecnologia poderia ser instrumento a serviço do construcionismo.

Mesmo em um mundo em constante evolução, faz-se
necessário que a escola acompanhe esses avanços tecnológicos
que se apresentam e que já fazem parte do cotidiano do nosso
alunado. É preciso compreender o que essas mudanças representam.
Ao lidar com as novas modalidades tecnológicas tanto
a escola quanto os professores, devem ter a habilidade crítica
para trabalharem com os novos cenários que surgem constantemente. Necessitam fazer uma avaliação de como manejam
a informação e o conhecimento no sentido de favorecer uma
inovação na educação. Deixando para trás práticas já muito ultrapassadas, para assim, tomarem um novo rumo em busca
de construir uma modalidade de prática pedagógica pautada
na democracia, na solidariedade e, principalmente, no sentido
de inovação. Perrenoud (2000, p. 139) diz-nos que “mais do
que ensinar, trata-se de fazer aprender [...], concentrando-se
na criação, na gestão e na regulação das situações”.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação deve ser vista e entendida como forma de reprodução de vida, que vislumbra sempre o futuro, que envolve
as mais diversas formas de percepção de mundo, de comunicação e de intercomunicação, de autoconhecimento, e de conhecimento das necessidades humanas. E, propõe-se a prover
as formas de pensar para além dessas necessidades, sejam elas
materiais ou psíquicas, de superação ou de reconhecimento de
limites, de expansão do prazer entre outras.
Educar requer preparo eficiente e eficaz dos educandos
para que estejam em processo constante de formação tanto intelectualmente como emocionalmente, podendo construir seu
aprendizado de forma que seja possível acionar, julgar e usufruir do complexo de experiências com a realidade cotidiana. A
escola precisa utilizar as novas tecnologias como um processo
de mediação entre o sujeito e o meio, no qual esse indivíduo
possa ser responsável, bem como motivado para construir seu
próprio saber.
Em um mundo cada vez mais globalizado e o uso das
novas tecnologias, há diversas maneiras de se aprender, pois, o
uso das tecnologias deve favorecer ao conhecimento. Não apenas o conhecimento de aprender por aprender. Mas aprender
sabendo do que se trata, refletindo sobre o que se quer construir como conhecimento.
A educação, assim como a escola deve ser capaz de tentar responder aos desafios de uma nova sociedade que
através do desenvolvimento tecnológico veio à tona.
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Precisamos ter professores mais qualificados, que se
percebam como mediadores de um novo processo de
aprendizagem e de construção do conhecimento, que
visem sempre buscar trabalhar de forma cooperativa e
compartilhada com o seu alunado, preparando-os para
a mudança dinâmica e constante que o mundo vive
(SOUZA JÚNIOR, 2015, p. 23).

O uso de novas tecnologias não implica em boa educação.
Para que tenhamos uma educação de qualidade é necessário ter
professores que estejam comprometidos em serem profissionais que busquem sempre partilhar seu conhecimento com o
outro, na tentativa de mudar o cenário de individualismo que
encontramos atualmente.
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CAPÍTULO 6
AS MULHERES QUE NOS CERCAM: PRODUÇÃO
HISTORIOGRÁFICA NO COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA COM ALUNOS DA 1ª SÉRIE
DO ENSINO MÉDIO
Francinalda Machado Stascxak1
Limária de Araújo Mouta2
Roberta Kelly Santos Maia Pontes3
1 INTRODUÇÃO
“É impossível compreender seu tempo para
quem ignora todo o passado; ser uma pessoa
contemporânea é também ter consciência das
heranças, consentidas ou contestadas”.
(RÉMOND, 1988, p. 30)

A epígrafe acima, reproduzida da obra Introdução à His-

1
Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação (UECE). Especialista em Formação
de Formadores e os Processos de Coordenação Pedagógica na Educação Básica e no Ensino Superior
(UECE). Especialista em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica (Uni7). Licenciada em Português
e Inglês (UVA). Membro do Grupo de estudos Práticas e Pesquisas Memória e Oralidade - (PEMO –
UECE). Lattes: http://lattes.cnpq.br/5931710025183515.
2
Mestra em História e Culturas pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Especialista em
História do Brasil (INTA). Graduação em História (UECE). Professora efetiva da rede estadual do Ceará,
em Fortaleza. Lattes: http://lattes.cnpq.br/6035071300013937.
3
Mestra em História e Culturas pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Bacharel em
Comunicação Social / Jornalismo (UFC). Licenciada em História (UECE). Professora efetiva da rede
estadual do Ceará, em Fortaleza. Pós-graduanda em Educação Socioemocional (IBFE-Campinas).Lattes:
http://lattes.cnpq.br/6436066789955651.

Série Saberes e fazeres da educação: volume 16

140 | Formação docente, história e memória: permanências e rupturas

tória do nosso tempo, de Renè Rémond, introduz a reflexão de
que a compreensão do contexto que nos cerca, perpassa o entendimento das experiências humanas passadas, que a partir
dessa perspectiva, portanto, é passível de ser narrada. Diante
desse mote e com o intuito de descortinar as histórias de vida
de mulheres que fazem parte da vida de estudantes do ensino
médio, este estudo caracteriza-se como um relato de experiência desenvolvido em turmas de 1ª série em duas escolas públicas estaduais situadas em bairros da periferia de Fortaleza.
Nesse contexto de isolamento social, provocado pela pandemia de Covid-19, desde 2020, o ensino precisou passar por
uma nova experiência, através da prática de atividades remotas, uma vez que o combate à pandemia pressupõe o isolamento social. Contudo, mesmo diante das dificuldades impostas
pelo contexto da crise sanitária, os professores têm ressignificado sua prática a fim de dar continuidade aos processos que
vinham sendo desenvolvidos em sala de aula.
Assim, foi-nos exigido pensar novos meios de promover
atividades que demandassem o engajamento dos estudantes, a
partir de propostas simples, que eles pudessem desenvolver em
suas próprias casas, mas que não deixassem de ter imbuídas
uma reflexão sobre o contexto que os envolve.
Nessa perspectiva, este trabalho, realizado a partir de
uma atividade da área de História, assumiu como objetivo
principal descrever a experiência da produção de trabalhos dos
estudantes de 1ª série do Ensino Médio que tiveram como ênfase apresentar a trajetória de vida de mulheres com as quais
convivem. Isso porque, de acordo com Jane Soares de Almeida:
A vida de todo dia é uma realidade e o detalhe faz parte
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desse cotidiano. Daí a necessidade de uma hermenêutica que se preocupe com essas micro-histórias e lhes
atribua critérios valorativos. A utopia do sujeito universal abstrato só pode promover uma análise ausente dos
atributos de humanidade dos homens e das mulheres
que fazem história, vivendo experiências comuns, em
que a busca da felicidade pessoal impõe sua marca nos
atos cotidianos (ALMEIDA, 1998, p. 217).

Desse modo, a atividade, realizada durante o mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, 8 deste mês, levou os alunos a desenvolverem entrevistas com mulheres com
quem convivem, abordando questões como trajetória profissional e familiar, obstáculos que superaram, expectativas para o
futuro, dentre outras.
A proposta, que se encaixa nos conteúdos trabalhados no
primeiro bimestre do componente curricular de História nas
1as séries do Ensino Médio, em que apresentamos aos estudantes como se desenvolve a pesquisa em História, possuía ainda a
intenção de que os alunos experimentassem uma das metodologias de pesquisa nessa área, através de entrevistas, que proporcionam o encontro com as fontes orais, das quais podemos
extrair inúmeros conhecimentos acerca dos temas que pesquisamos.
Assim, trazer essa experiência de pesquisa em História
no contexto do isolamento social, só seria possível com algo
que pudesse ser feito no próprio ambiente familiar dos estudantes. Desta forma, nada mais relevante que eles ouvissem as
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histórias de vida das mulheres com as quais convivem, corroborando com o que propõe a Base Nacional Comum Curricular,
quando traz em seu escopo que:
A pergunta bem elaborada e a dúvida sistemática contribuem igualmente para a construção e apreciação de
juízos sobre a conduta humana, passível de diferentes
qualificações. Elas também colaboram para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos diante de suas tomadas de decisão na vida cotidiana, na sociedade em
que vivem e no mundo no qual estão inseridos. Para
a promoção de tais aprendizagens, para o desenvolvimento do protagonismo juvenil e para a construção de
uma atitude ética pelos jovens, é fundamental mobilizar recursos didáticos em diferentes linguagens (textuais, imagéticas, artísticas, gestuais, digitais, tecnológicas, gráficas, cartográficas etc.), selecionar formas de
registros, valorizar os trabalhos de campo (entrevistas,
observações, consultas a acervos históricos etc.) e estimular práticas voltadas para a cooperação. Os materiais e os meios utilizados podem ser variados, mas o
objetivo central, o eixo da reflexão, deve concentrar-se
no conhecimento do Eu e no reconhecimento do Outro,
nas formas de enfrentamento das tensões e conflitos,
na possibilidade de conciliação e na formulação de propostas de soluções (BRASIL, 2018, p. 549).

Desta maneira, ao conhecer a trajetória de vida de suas
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mães, tias, avós, dentre outras figuras femininas importantes
nas suas vidas, os estudantes podem compreender melhor o
meio em que vivem, bem como aprofundar o conhecimento
sobre suas identidades e despertar para ações futuras que valorizem a experiência de vida daquelas que são suas referências.

2 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
Com a pandemia da Covid-19, a forma de ensinar os conteúdos foi modificada, fomos obrigados a usar as novas tecnologias para que as escolas não parassem e para que os estudantes não ficassem completamente desassistidos. Em 2020
ainda estávamos em período de adaptação, e fizemos o que foi
possível.
Porém, em 2021, já foi viável um maior planejamento
para adaptar os conteúdos ao ensino remoto. Usando ferramentas como Google Meet, Google Forms e Google Sala de aula,
dentre outras, foi pensado um projeto da disciplina de História
para duas escolas da rede pública estadual da cidade de Fortaleza, onde atuam as docentes que produziram este artigo.
A primeira chama-se Escola de Ensino Fundamental e
Médio Parque Presidente Vargas, localizada no bairro de mesmo nome, na periferia sul de Fortaleza. Foi fundada no ano de
1988, e possui uma memória afetiva importante nessa comunidade, já que gerações de alunos passaram por ela.
A outra chama-se Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Matias Beck e situa-se na região do Grande Mucuripe,
na zona leste da cidade de Fortaleza, incrustada entre a praia e
seus belos edifícios e o morro que abriga as famílias dos antigos
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pescadores expulsos da beira do mar pela especulação imobiliária. Fundada na década de 1960, a escola também tem uma
relação afetiva com a comunidade, já que muitos moradores do
entorno são ex-alunos.
Mesmo em contextos distintos e tendo perspectivas educacionais diferentes, já que uma das escolas é de regime regular
e a outra faz parte da política de implementação da educação
em tempo integral, as docentes avaliaram que seria possível
trabalhar o mesmo projeto, uma vez que a proposta curricular
para o componente de História é a mesma nas duas instituições.

3 PERCURSO METODOLÓGICO
No 1º ano do Ensino Médio, o primeiro conteúdo da disciplina de História é Introdução aos Estudos Históricos. Nele
os estudantes aprendem conceitos como o de História, Fonte
(material, oral), Patrimônio, que são muito caros à ciência histórica. Esses conceitos são a base fundamental para o estudo da
História no Ensino Médio, pois com eles é possível uma maior
constituição da consciência histórica dos estudantes. Entendemos aqui, a consciência histórica como “a suma das operações
mentais com as quais os homens interpretam sua experiência
da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma
tal que possam orientar, intencionalmente sua vida prática no
tempo” (RÜSEN, 2001, p. 57).
Para inspirar essa consciência nos estudantes, resolvemos nos associar a um conteúdo muito importante na contemporaneidade, às discussões sobre o Dia Internacional da Mulher
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no mês de março. A partir disso, propomos uma atividade aos
estudantes, em que eles deveriam entrevistar uma mulher do
seu convívio e que admiram, com o objetivo de saber um pouco
mais sobre sua história de vida.
Para que a atividade fosse proposta de forma coerente
aos estudantes, foram realizadas aulas via Google Meet, em que
o objetivo da aula foi explanar e debater com os estudantes sobre a situação atual das mulheres na sociedade.
Como forma de introdução do debate, um vídeo chamado “7 Mulheres incríveis pouco faladas na história4”, foi apresentado para as turmas. O vídeo de pouco mais de doze minutos traz um resumo da biografia de sete mulheres que tiveram
trabalhos importantes, mas que mesmo assim, são pouco faladas na História. Dentre elas encontramos: Harriet Tubman,
Ada Lovelace, Émile Du Châtelet, Marie Curie, Maria Carolina
de Jesus, Ana Neri e Qiu Jin.
Após a apresentação, alguns questionamentos foram feitos aos estudantes: Vocês conheciam alguma das mulheres citadas no vídeo? Se sim, quais? Poucos estudantes responderam
que sim. Sendo apenas Marie Curie e Maria Carolina de Jesus
citadas como conhecidas.
A partir do vídeo, também foi questionado aos estudantes se eles achavam os feitos dessas mulheres importantes. A
grande maioria respondeu que sim. A partir daí, se puxou uma
reflexão: Se os feitos dessas mulheres foram tão importantes,
por que vocês não as conheciam? Muitos responderam que as
mulheres haviam sido silenciadas ao longo da História e que
esse seria o principal motivo para o desconhecimento da turma
sobre essas mulheres incríveis.
4

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RbcNApU-7oU. Acesso em: 15 mar. 2021.
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Posteriormente ao debate, a atividade de realização da
entrevista foi proposta aos estudantes. A atividade foi a seguinte: os estudantes deveriam realizar uma entrevista com uma
mulher que admiram e que faça parte de seu convívio, mediante roteiro apresentado pela professora. Assim, o trabalho deveria ser realizado individualmente, de forma que cada estudante
tivesse contato com a história de vida de uma figura feminina
com a qual mora ou que tenha uma relação de proximidade e
de intimidade.
O roteiro trazia os seguintes questionamentos: Nome
e idade da entrevistada. Qual o convívio com a entrevistada
(mãe, avó, tia, prima, amiga, madrinha, vizinha etc.)? Por que
a admira? Caracterização da família (o que seus pais, filhos ou
outros parentes representam na sua vida?) Onde nasceu? /
Onde mora atualmente e desde quando? /Que relação tem com
a comunidade em que vive? Escolaridade (como foi a sua experiência de educação)? Profissão e Experiências de trabalho. Dificuldades e superações que passou em sua trajetória (pode ser
familiar ou profissional). Expectativas que tem para o futuro.
Após a realização das entrevistas, os alunos teriam que
transpor as respostas obtidas para um Formulário Google cujos
links foram enviados para as turmas através do Google Sala
de Aula, o que nos permitiu ter uma noção geral de como foi a
experiência dos estudantes, bem como do perfil das entrevistadas, o que analisaremos no tópico a seguir. A fim de preservar a
identidade das nossas interlocutoras, não as identificamos, mas
utilizamos trechos de algumas das falas delas, para dar maior
sustentabilidade ao estudo.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
As entrevistas que os alunos trouxeram revelaram uma
gama de nuances que as mulheres da periferia de Fortaleza podem traduzir. São histórias que - na sua diversidade e singularidade - retratam as vidas de tantas outras mulheres. São histórias de quem teve de parar os estudos ainda muito jovens, outras que sequer tiveram oportunidade de sentar-se num banco
escolar e dar-se ao prazer de aprender. São histórias de mulheres que trabalham para sustentar os filhos e que passaram ou
passam por muitas adversidades, por perdas na família, mas
que seguem firmes nos seus propósitos. São histórias de superação e de alegrias por terem tido oportunidades que algumas
relataram não terem tido. Enfim, são histórias de quem sempre teve suas vozes silenciadas e de quem nem sempre teve o
seu esforço reconhecido. Este estudo “não se trata, portanto,
de enfatizar o papel de vítima pelas circunstâncias de outrora,
mas de colocar a magnitude da mulher em perspectiva, fazendo emergir, assim, uma seara de múltiplas possibilidades [...]”
(STASCXAK; SALES, 2020).

4.1 EEFM PARQUE PRESIDENTE VARGAS
Na EEFM Parque Presidente Vargas, 67 estudantes, dos
primeiros anos A, B e C, responderam à atividade entre os dias
16 e 31 de março de 2021. Cerca de 81% entrevistaram suas
mães, as avós, primas, irmãs e amigas também foram escolhidas.
A faixa etária das entrevistadas ficou entre 14 e 84 anos.
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Sendo que cerca de 70% tinham entre 31 e 50 anos. Em relação
a justificativa das escolhas das entrevistadas, muitos estudantes destacaram a “força”, a “garra”, o “trabalho”, o “altruísmo”,
o “sustento da família” e o “carinho doados aos familiares”. Demonstrando que eles realmente admiram as mulheres que escolheram para a entrevista.
Quanto ao local de nascimento, metade dessas mulheres
nasceram na cidade de Fortaleza, e a outra metade no interior
do Estado do Ceará. Sendo que apenas três vieram de outros
estados. Atualmente todas declararam morar na cidade de Fortaleza.
Quando questionadas sobre as experiências de estudo,
40% afirmaram ter concluído o ensino médio, 25% afirmaram
ter o ensino médio incompleto, 20% disseram não ter concluído o ensino fundamental e 15% afirmaram ter terminado ou
ainda está cursando a educação superior. Foi interessante perceber nas falas das mulheres que os motivos que as fizeram não
concluir alguma faixa de ensino, era principalmente a gravidez
não planejada e o fato de ter que trabalhar para sustentar a
família e a si própria. Muitas delas salientaram também a frustração por não terem conseguido terminar os estudos. Sobre
isso, uma delas, de 49 anos, disse: “Eu só estudei até o oitavo
ano. Meus pais me mandaram para Brasília, onde eu deveria
morar com alguns outros parentes, porém fui muito maltratada, e resolvi abandonar os estudos para trabalhar”. Algumas
dessas falas revelam muita dor, e maus tratos pelos quais muitas dessas mulheres passaram.
Quanto às profissões, do total de 67 entrevistadas, 20 delas disseram trabalhar como doméstica (ou diarista, ou cuidaEditora Via Dourada
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dora de idosos, ou babá), 16 disseram ser costureira, 11 donas
de casa, 3 vendedoras, 3 artesãs, 3 professoras, 3 manicures, 2
gamers, 2 empresárias, 1 técnica em redes. Vale salientar que
a grande quantidade de costureiras nessa área da cidade deve-se às muitas fábricas de roupas existentes na região onde se
localiza a escola. Apesar de todas declararem uma profissão,
muitas disseram-se desempregadas no momento da entrevista.
Algumas ficaram nessa situação de desemprego por conta da
pandemia, já outras declararam que estão nessa situação há
bastante tempo.
Vale salientar também que muitas delas disseram ter
mais de uma profissão, que ao longo de suas vidas já teriam
passado por muitos afazeres. Uma dessas mulheres, de 41 anos,
afirmou que “É uma artesã empreendedora, já foi manicure,
cabeleireira, empregada doméstica, trabalhou em lanchonete e
foi babá”. Já outra, de 50 anos, afirmou que:
Ela trabalhava com turismo e câmbio de moedas, mas
quando ficou grávida da minha irmã não podia mais
trabalhar fora, porque ela sempre sonhou em cuidar
ela mesma dos filhos. Ela sabe fazer de tudo! Ela sabe
bordar roupas, pintar, desenhar, costurar, faz macramê,
ponto cruz e faz tiaras lindas, ela é a melhor artesã que
conheço. Hoje ela e minha irmã trabalham juntas fazendo peças bordadas.

Foi na questão da superação que a maioria das mulheres entrevistadas se expressaram de forma mais prolongada.
A partir desse momento, as entrevistadas começaram a relatar
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problemas de todos os tipos, partindo desde a infância até a
vida adulta. Muitas disseram que na infância foram abandonadas pelos pais/mães, ou que foram entregues pelos pais/mães
para trabalhar em casa de família, longe de suas casas, às vezes
até em outro estado. Outras disseram ter sofrido abuso infantil
por parte dos próprios pais. Muitas também relataram presenciar muita violência doméstica dentro de casa. Um dos relatos
que mais nos chamou a atenção foi de uma senhora de 34 anos,
ela nos disse:
Já passei por muitas dificuldades e o culpado disso, infelizmente, é o meu pai. Não só eu, mas sim os meus
dois irmãos e a minha mãe. Como: passamos fome, eu
e meus irmãos presenciamos a nossa mãe ser agredida
pelo meu pai, nunca tivemos carinho dele, nem presença boa. A presença dele, no caso, era um inferno. Então,
sempre quem foi o nosso pai foi a minha mãe, e eu não
desejo mudar isso. Sempre será a minha mãe. Agora
meus pais são separados, cada um vivendo a sua vida.
Eu moro com a minha mãe. Sobre superações, eu tenho
traumas de brigas. Fora isso, nenhuma.

Quando mais adultas, os maiores desafios eram os relacionados à maternidade precoce, acompanhados de relacionamentos amorosos abusivos. A fome, o desemprego e o falecimento de familiares também foi uma constante na vida de
muitas dessas mulheres.
Algumas mulheres também chegaram a deixar claro que
a grande desigualdade social e de oportunidades de trabalho
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dificulta muito as suas vidas. Segundo elas, a competição com
pessoas que tiveram mais oportunidades de estudo na vida,
dentro do mercado de trabalho, é cruel. Segundo uma dessas
mulheres, de 34 anos, “acredito que a maior dificuldade seja
mais a realidade em que já nascemos, competir com pessoas
que sempre tiveram mais oportunidades é um exemplo”.
No questionamento sobre expectativas para o futuro, os
desejos mais citados foram formar os filhos e ter a casa própria. Porém, grande parte deseja voltar aos estudos. O sonho
de ter um curso superior, de ter reconhecimento profissional, é
muito presente na fala de todas essas mulheres. Algumas mulheres falaram ainda sobre o desejo de ter mestrado e doutorado. Desejos como, ter a própria empresa, viajar, ter uma velhice
tranquila e o fim da pandemia também foram bastante citados
pelas entrevistadas.
Por fim, quando os estudantes foram questionados sobre
a realização da atividade, se gostaram ou não da experiência e
o que sentiram ao realizá-la, muitos responderam que ficaram
muito felizes por poderem conhecer um pouco mais das suas
familiares. Que a atividade foi muito excitante e que foi muito
legal poder concluí-la com êxito.

4.2 EEMTI MATIAS BECK
Dentre os estudantes da 1ª série do Ensino Médio da
EEMTI Matias Beck, 33 realizaram a atividade até o dia 10 de
abril. Deste universo, 88% dos estudantes escolheram suas
mães para serem as suas entrevistadas. Além delas, avós, tias,
primas e madrastas foram escolhidas pelos alunos para serem
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ouvidas.
A faixa etária das entrevistadas variou de 12 a 76 anos,
sendo a mais jovem prima de um estudante e a mais idosa, avó.
Quanto à justificativa para terem escolhido suas entrevistadas,
os alunos expuseram a “importância” dessas mulheres em suas
vidas, assim como a “garra”, “força”, “coragem” e a “inspiração”
atribuídas a elas pelos adolescentes.
Sobre o local de nascimento, dez entrevistadas são naturais de outras cidades, sendo a maioria de municípios do interior do Ceará e uma delas nascida em Barueri (SP), as demais
todas nasceram em Fortaleza e vivem na região do Grande Mucuripe desde a infância. Isso demonstra a permanência de várias gerações vivendo na mesma comunidade, como ressaltado
em uma das falas: “Mora atualmente em Fortaleza/Ce, e continua morando no mesmo local desde quando nasceu. E tem
relação com trabalho social dentro de sua comunidade”.
Com relação à experiência com os estudos, várias das
entrevistadas apontaram dificuldades para concluir a educação básica, sendo as principais a necessidade de trabalhar para
contribuir com o sustento das famílias, e o casamento ou a maternidade precoce. De todas as mulheres entrevistadas, apenas
uma afirmou estar cursando faculdade, enquanto várias outras
apontaram a vontade de concluir os estudos: “Minha mãe ela
não conseguiu terminar os estudos, por conta da perda da sua
mãe, foi muito difícil pra ela perder a mãe aos 13 anos, mas ela
fala que ainda deseja/ quer terminar seus estudos”.
Quanto às profissões das entrevistadas, percebemos que
poucas apontaram uma única profissão, já tendo passado por
diversas experiências de trabalho, exercendo atividades relacioEditora Via Dourada

Francinalda M. Stascxak; Limária de A. Mouta; Roberta Kelly S. M. Pontes | 153

nadas com o campo administrativo, atuando como recepcionistas, balconistas, vendedoras, auxiliares administrativos. Além
destas, uma entrevistada foi identificada como biomédica, outras duas como professoras, uma confeiteira e uma costureira.
Todavia, a maioria dessas mulheres, foram apresentadas
pelos alunos como profissionais que trabalham no lar, sendo
faxineiras, copeiras, cozinheiras, arrumadeiras e babás, bem
como “donas de casa”.
Interessante notar que a recorrência do trabalho com
serviços domésticos pode estar relacionada à falta de oportunidade de dar continuidade aos estudos, bem como pela localização da região onde vivem, uma vez que o Mucuripe é cercado
por diversos bairros nobres de Fortaleza, como Meireles, Dunas, Papicu, nos quais existe uma forte demanda por este tipo
de trabalho em casas de famílias mais abastadas.
Podemos inferir a partir desses relatos apresentados pelos estudantes, que as profissões, além de serem inconstantes,
de certa forma, correspondem à baixa escolaridade dessas mulheres, uma vez que a maioria trabalha em atividades que não
exigem uma formação especializada. Tudo isso nos leva a crer
que muitas tiveram poucas oportunidades para avançar nos estudos, justamente por conta da necessidade de trabalho, como
elas próprias afirmam na questão anterior.
Uma das entrevistadas expõe, por exemplo, já ter trabalhado como “vendedora de produtos, caixa de lojas de conveniências, caixa de supermercado e caixa de lanchonete, professora de reforço, cuidadora de idosos e hoje em dia trabalha em
casa”, o que demonstra essa mudança constante de profissão.
Essas marcas da trajetória de vida das entrevistadas peSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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los estudantes desembocam nas suas falas quanto aos desafios
e superações por que passaram. Boa parte delas relatou, por
exemplo, como motivo de grande dificuldade em suas vidas, a
constante falta de recursos financeiros de suas famílias. Apontam ainda como dificuldade a falta de emprego e o “desgosto”
por não terem concluído os estudos.
Porém, além das dificuldades citadas, várias das mulheres falaram também sobre a perda de pessoas de referência em
suas vidas, como pais, avós ou companheiros. Uma das entrevistadas, por exemplo, reportou para o aluno ter ficado viúva
aos 30 anos, com 4 filhos para criar.
Nesse sentido, as superações, em sua maioria, vêm justamente da forma como enfrentaram todas essas dificuldades,
apontando que se sentem vitoriosas por terem conseguido
criar os filhos, mesmo diante de tantas carências: “Dificuldade
de criar os filhos, e a superação foi ela junto com meu pai não
deixar faltar nada pra nós, alimentos e etc”.
Outra questão relevante apontada por algumas das entrevistadas foi a superação de doenças, tendo passado por cirurgias ou outros tratamentos. Abordaram ainda neste tópico
situações de terem vivido relacionamentos tóxicos, violência
doméstica e gravidez na adolescência.
Quanto às expectativas das entrevistadas para o futuro,
percebemos que muitos ainda são os sonhos que elas pretendem realizar, muitos relacionados à uma perspectiva de ascensão no trabalho, que proporcione uma vida mais confortável,
financeiramente estabilizada, com a possibilidade de adquirir
bens como casas próprias ou automóveis. Até conseguir abrir
um negócio ou empreender ações sociais na comunidade, são
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projetos de vida para elas, como salientado por uma das entrevistadas: “Que possa realizar mais ações sociais, para ajudar
mais famílias carentes”.
Nesse quesito, salientaram ainda a vontade de concluírem os estudos ou conseguirem cursar uma faculdade. Nos
chama atenção também que algumas falaram que sonham com
uma sociedade na qual as mulheres sejam mais respeitadas e
tenham efetivamente seus direitos garantidos: “Ela espera que
os direitos das mulheres melhorem e que o mundo vire algo
melhor”. No geral, todavia, a maioria delas disse que deseja um
futuro com mais saúde, paz e um mundo melhor para seus
filhos e netos, após a pandemia, como salientado nesta fala:
“Que a sociedade tem mais empatia, direitos iguais para todos,
respeito para as mulheres, acabar com a fome, que a pandemia
acabe, que as pessoas valorizem a saúde mental”.
Após a realização da atividade, os estudantes também foram questionados sobre a experiência de terem realizado este
trabalho a partir de entrevista com figuras femininas com as
quais convivem, ao que todos responderam tendo sido uma atividade positiva, demonstrando a importância de terem conhecido mais sobre a história de vida dessas mulheres, inclusive
situações que não sabiam, bem como no meio dos estudos terem tirado um momento para falar sobre suas mães e, consequentemente, sobre suas famílias.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo, tomado como um relato de experiência, foi
apresentado com o intuito de desenvolver a consciência históriSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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ca dos alunos, a fim de que os estudantes apropriem-se de conceitos como História, Fonte - oral e material -, Patrimônio, caros à ciência histórica. Ao associar esse conteúdo às discussões
sobre o Dia Internacional da Mulher, foi realizado um projeto
que pôde ser materializado nas aulas de história ministradas
por duas professoras que atuam em duas escolas públicas estaduais, EEFM Parque Presidente Vargas, localizada no bairro
de mesmo nome e EEMTI Matias Beck, situada na região do
Grande Mucuripe, portanto, duas escolas localizadas na periferia de Fortaleza. Tal pesquisa objetivou descrever a experiência
no componente curricular História com a produção de trabalhos realizados por estudantes da 1ª série do Ensino Médio com
ênfase na trajetória de vida de mulheres do seu convívio.
Para desvelar tal escopo, desenvolveram-se as seguintes atividades: (1) apresentação do vídeo “7 Mulheres incríveis
pouco faladas na história”, que embora tenham desenvolvido
trabalhos notáveis, continuam invisibilizadas pela historiografia, tendo o apagamento das suas histórias de vida; (2) debate,
discussão e questionamentos sobre o vídeo, momento em que
os alunos puderam perceber que a história é feita de grandes
personagens masculinos; (3) proposta para que os alunos pensassem em uma mulher que tenha participação significativa
nas suas vidas como, por exemplo, a mãe, a avó, uma tia, uma
irmã etc. e; (4) realizar uma entrevista com a mulher escolhida a partir de um formulário elaborado e disponibilizado pelas
professoras por meio do Google Forms.
Os resultados permitiram inferir que na EEFM Parque
Presidente Vargas as 67 mulheres entrevistadas foram as mães,
as avós, as primas, as irmãs e as amigas. Suas idades variaram
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entre 14 e 84 anos. Os trabalhos citados por elas são donas de
casa, domésticas - diarista, cuidadora de idosos, babá -, costureiras, vendedoras, artesãs, professoras, manicures, gamers
e empresárias. Os principais problemas que essas mulheres
enfrentam estão, a partir das suas falas, relacionados à maternidade precoce, relacionamentos amorosos abusivos, fome,
desemprego e falecimento de familiares. Já os sonhos dessas
mulheres giram em torno de formar os filhos, ter uma casa
própria, ter o próprio negócio, viajar, ter uma velhice tranquila, bem como retomar os próprios estudos, estando incluído o
sonho de ter um curso superior e seguir carreira acadêmica.
Já na EEMTI Matias Beck o número de entrevistadas foi
menor, 33 mulheres, que são mães - a maioria das entrevistadas -, avós, tias, primas e madrastas. A idade dessas mulheres
variou entre 12 e 76 anos. A maior parte delas nasceu no Ceará, sendo que algumas vivem no Grande Mucuripe desde a infância. As profissões mais recorrentes são faxineiras, copeiras,
cozinheiras, arrumadeiras, babás donas de casa, confeiteira e
costureira. O interessante é que uma das entrevistadas identificou-se como biomédica, uma profissão que diferencia-se das
demais, já que implica a formação em nível superior.
Como dificuldades, essas mulheres apontaram perdas
familiares, dificuldades financeiras e, por conseguinte, o abandono dos estudos. Superação de doenças, violência doméstica
e gravidez na adolescência foram outros aspectos que emergiram das suas falas. Suas perspectivas para o futuro estão relacionadas a melhores condições de trabalho, melhores salários,
montar o próprio negócio, fazer um curso em nível superior, o
que resultaria em proporcionar mais conforto para si e para os
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filhos

Esse estudo possibilitou, pois, a partir das entrevistas com
mulheres realizadas pelos alunos da 1ª série do ensino médio
registrar e preservar a história de mulheres comuns, que estabelecem relações de aprendizado, de cuidado, de ensinamento.
São mulheres que têm suas fragilidades, e que também representam força e garra, pois contribuem para a formação desses
estudantes. E, ainda que limitada pela impossibilidade de generalização, este relato de experiência pretende tecer aproximações acerca da participação feminina na vida desses alunos,
em específico, mas que podem ser as histórias de tantos outros
adolescentes mundo afora.
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CAPÍTULO 7
AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
André Henrique Pinheiro Albuquerque1
Isabel Magda Said Pierre Carneiro2
Silvany Bastos Santiago3

1 INTRODUÇÃO
O ambiente educacional, atualmente, vivencia um momento de muitas inovações na área da tecnologia, principalmente, no que concerne às formas de comunicação e nos mais
variados setores da sociedade, a adoção das mais diversas formas de tecnologias na educação já é uma realidade, inclusive,
em instituições de ensino, ocasionando mudanças significativas nos processos de ensino-aprendizagem e nas práticas dos
professores.
1
Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Ceará (UFC),
mestrado e doutorado em Engenharia Agrícola (UFC). É professor do ensino básico, técnico e tecnológico
(EBTT) do IFCE, lotado no campus Crateús. Lattes: http://lattes.cnpq.br/8447666535557926.
2
Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), mestrado
em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e doutorado em Educação pela
UECE. É pedagoga do IFCE, lotada na Pró-Reitoria de Ensino (PROEN). Lattes: http://lattes.cnpq.
br/1030954758084059.
3
Doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É professora adjunta do
IFCE e docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UFC. Líder
do Grupo de Pesquisa e Estudos Transdisciplinares e Inclusivos na Formação de Professores do IFCE.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8128196166798668.

Série Saberes e fazeres da educação: volume 16

162 | Formação docente, história e memória: permanências e rupturas

Sabe-se que o professor, ao receber o estudante em sala
de aula, presencia uma realidade que, para ele, foi construída diferente daquela do estudante: por vezes calcada em seu
passado, no qual não existia o acesso a computadores, smartphones, internet e redes sociais. Possivelmente, alguns recursos tecnológicos como, por exemplo, Socrative, Kahoot, Google
Sala de Aula, Quizizz e Edpuzzle não façam parte da sua rotina
fora do ambiente da instituição de ensino, mas talvez faça parte
da realidade da instituição em que atua. Eventualmente, esses
recursos podem ter sido motivos de constrangimento para o
professor ou que ele tenha tido experiências desagradáveis ao
usá-los.
Outro fator que gera resistência em sua utilização é o
temor de que a tecnologia atue como uma ferramenta de distração. O uso da internet é um desses exemplos, pois receia-se
que o discente desvie a atenção, que teria que ser voltada para
o conteúdo da disciplina, para as redes sociais, portanto, fazendo-se necessário o estabelecimento de regras de utilização no
início do período letivo. Quando estas regras não ficam evidentes para os discentes é muito provável que o uso de smartphones tornem-se um problema durante a condução da aula.
Além disso, salienta-se que a utilização da tecnologia não
significa, necessariamente, que os estudantes consigam um
melhor desempenho nas avaliações tradicionais como provas,
uma vez que o aprendizado depende diretamente da motivação.
Desta forma, utilizar aplicativos sem qualquer critério pedagógico pode não contribuir para a formação escolar dos discentes.
Existem diversas ferramentas tecnológicas que podem
ser utilizadas de forma direta ou adaptadas ao ensino, tendo
Editora Via Dourada

André H. P. Albuquerque; Isabel Magda S. P. Carneiro; Silvany B. Santiago | 163

como finalidade estimular o aprendizado, criando uma nova
dimensão de acesso à informação; facilitar a dinâmica na resolução de atividades cotidianas, como a correção de provas; proporcionar mais interatividade e praticidade, atraindo a atenção
de discentes, principalmente, os que fazem parte da geração
que nasceu imersa em um mundo digital; facilitar o aprendizado por meio de novas formas de ensino, como a gamificação4
da sala de aula, por meio de estratégias para tornar as aulas e o
aprendizado mais atraentes ou outras tendências, como a utilização dos aplicativos de redes sociais.
O contexto descrito anteriormente desafia as instituições
de ensino e os docentes sobre o uso de novos recursos tecnológicos a favor do ensino, em que impedir a presença deles não
é mais uma opção, sendo necessário integrá-los à educação da
forma mais adequada. De acordo com Silva (2001), a adoção
da tecnologia como ferramenta pedagógica, gera novas possibilidades, capacidades de pesquisa e poder de criação. Moran, Massetto e Behrens (2012) complementa que o professor
é uma figura essencial no processo de inclusão da internet na
educação, pois ele precisa especializar-se nessa tecnologia para
introduzi-la na sala de aula.
Refletindo sobre a constante inserção e utilização das
tecnologias no contexto educacional, despertou-se o interesse
em problematizar as consequências do avanço tecnológico na
aprendizagem do discente.
Considerando a problemática ora apresentada, este artigo tem como objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica visando à busca de conhecimentos sobre as Novas Tecnologias
4
Gamificação vem do inglês gamification que significa transformar algo em jogo,
ou seja, é uma forma lúdica de desenvolver uma atividade educativa.
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da Informação e Comunicação (NTIC) e a importância de sua
adoção no processo de ensino-aprendizagem, bem como identificar ferramentas que podem tornar a aprendizagem significativa e prazerosa aos alunos.
Nessa perspectiva, este artigo está estruturado da seguinte forma: inicialmente, é apresentada a metodologia da pesquisa, destacando os procedimentos da obtenção das informações.
Em seguida, é abordado o referencial teórico contextualizando
a importância das NTIC e sua contribuição para o processo de
ensino-aprendizagem. Na sequência, seguem-se os resultados
e a discussão dos dados coletados, considerações finais e referências.

2 METODOLOGIA
Este artigo trata de um estudo descritivo, a partir de revisão de literatura, do tipo narrativo sobre NTIC, de forma que
a busca foi realizada automaticamente, no Portal de Periódicos
CAPES.
Foram coletados e analisados os dados estatísticos da
quantidade de documentos, na plataforma de periódicos CAPES, relacionados à revisão proposta. Ressalta-se que documentos mais antigos, dentro de um período temporal de 32
anos, estão sendo relatados, uma vez que permite fazer um
acompanhamento histórico das NTIC na formação docente e
discente.
Foram utilizadas determinadas palavras-chave ou conjunto delas, strings de busca, para realizar a triagem dos documentos. Para tanto, foram utilizadas as seguintes strings:
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gamificação; aplicativos educacionais; jogos educativos; ensino
remoto; educação tecnológica; novas tecnologias da informação e comunicação e tecnologias da informação e comunicação.
Além disso, foi realizado Snow-Balling, ou seja, foram analisadas listas de referências dos artigos em busca de novos estudos.
Posteriormente, foram realizados levantamentos de algumas plataformas digitais, e suas funcionalidades, que facilitem
o processo de ensino-aprendizagem, bem como foi realizada
uma listagem de NTIC que possam vir a auxiliar o docente em
sala de aula e que permitam gerar dados que possam promover
reflexão sobre a forma de ministrar o conteúdo das disciplinas.

3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO ENSINO: UMA
BREVE ABORDAGEM
A partir da perspectiva do entendimento dos assuntos
abordados nesse artigo, é necessário realizar um breve levantamento de temas relevantes do papel do docente na formação do discente, de forma que a utilização de tecnologias da
informação e comunicação são fundamentais no processo de
ensino-aprendizagem. Algo que, atualmente, permeia o dia a
dia de muitos discentes a partir dos desdobramentos do ensino
remoto emergencial5.

4 O PAPEL DO DOCENTE NA FORMAÇÃO DOS
ESTUDANTES

5
A palavra “remoto” do latim remotusque significa afastado, distante, longínquo. Quando
acompanhada da palavra ensino, traz o significado de ensino realizado a partir do distanciamento
geográfico. Isto decorre do fato de que docentes e discentes estão impedidos, por decreto, de participarem
de ensino presencial devido à pandemia do COVID-19 no ano de 2020, necessitando fazer a utilização
desta modalidadede ensino, em caráter emergencial.
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Para que ocorra o entendimento sobre o papel do docente na formação do pensamento crítico do discente, é necessário
ressaltar que, em momentos históricos, o ensino profissionalizante nasceu de uma necessidade social da classe operária.
No entanto, ainda há uma segregação de classes, uma vez que
a elite tem uma maior participação em cursos ditos tradicionais (propedêuticos), enquanto as classes menos favorecidas
formam o chamado “chão de fábrica”, fazendo até com que a
própria sociedade, discrimine as pessoas formadas pela educação profissionalizante.
Nesse aspecto, o professor é um elemento fundamental
no fortalecimento da qualidade educacional no sentido de que
possa facilitar o processo de ensino-aprendizagem com moldes
de fatores experienciais, técnicos e tecnológicos. Nessa visão, o
profissional formado pela instituição de ensino passa a ter uma
visão mais ampla de conhecimentos, habilidades e atitudes. No
entanto, para isso, o docente precisa recriar, promover novas
estratégias de ensino e processos reflexivos para que o discente
possa desenvolver sua consciência crítica.
Para tanto, é de fundamental importância que o docente
saia da concepção da educação bancária, em que este profissional é o detentor de todo o conhecimento, depositando todo
o conteúdo da disciplina, sem haver a troca de conhecimentos
com o aluno, para uma educação libertadora. Na visão de Freire
(1982), acredita-se que a educação auxilia na formação da consciência crítica, fazendo com que a pessoa torne-se protagonista
do seu próprio desenvolvimento. Além disso, o referido autor
preconiza a importância de valorizar a experiência de vida do
aluno, uma vez que esse conhecimento, em conjunto com os
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conteúdos de sala de aula, auxilia na formação do pensamento
crítico:
[...] uma compreensão crítica do ato de ler, que não se
esgota na descodificação pura da palavra escrita ou na
linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na
´inteligência do mundo´. A leitura do mundo precede a
leitura da palavra [...] (FREIRE, 1982, p. 11-12).

Assim, como supracitado, Freire (1996) enfatiza que o
ato de ensinar não deve ser pautado apenas do ato de transferir
conhecimento aos educandos, mas deve haver uma contribuição de conjunto do conhecimento como, por exemplo, convicção de que a mudança é possível, a partir da curiosidade e da
apreensão da realidade.
Nessa perspectiva, Cavaco (2015), traz à luz da discussão
a prática da formação docente a partir da abordagem biográfica, ao ponto que o profissional busque refletir sobre a própria
formação. Isso permite que o docente identifique sua formação,
baseando-se na análise das próprias experiências, em todos os
espaços e tempos da vida, permitindo criar ou ampliar a empatia, bem como traçar estratégias pedagógicas no momento do
planejamento das aulas.
Além da reflexão experiencial, é necessário que o docente busque inovar, recriar e buscar diferentes formas para a troca de conhecimentos. Conforme Kuri (2007), para obter qualidade na educação, é necessário promover a qualificação dos
professores para que enfrentem os desafios que surgirem, fato
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comprovado no atual cenário pandêmico6, pois em um curto
intervalo de tempo, foi necessário adaptar o sistema educacional ao ensino remoto, por exemplo, fazendo utilização de NTIC.

5 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
O advento da Era Digital reinventou o ensino e o aprendizado, fato que culminou no surgimento de duas categorias
de pessoas: os nativos digitais 7e os imigrantes digitais8. Percebe-se que a partir dessa concepção, os alunos que cursam os
cursos técnicos e superiores, são adeptos da linguagem digital
fazendo utilização de tecnologias digitais, tais como: notebook,
tablet, smartphone, internet, videogame etc.
Essas tecnologias, a cada dia, vêm sendo bastante utilizadas na educação, tornando-se uma realidade nas salas de aula
das escolas, universidades e institutos federais para a transmissão de conhecimentos. Nesse caso, são utilizadas ferramentas
intituladas TIC que permitem novas maneiras de mediação e
interação pedagógica, fornecendo várias possibilidades no processo de ensino-aprendizagem. Assim, todos os envolvidos são
participantes importantes, sendo também agentes de mudança para um ensino de qualidade e, ao mesmo tempo, acompanhando os novos meios de criar e transmitir conhecimento.
Para Kenski (2012), as novas tecnologias utilizadas du6
Refere-se ao período da disseminação da COVID-19 no mundo, com seu pico máximo de
infestação acontecendo no ano de 2020. O cenário da pandemia exigiu a necessidade do distanciamento
social e, consequentemente, a adaptação do ensino às atividades remotas, aulas síncronas e/ou
assíncronas, via internet.
7
Pessoas que nasceram e cresceram na Era Digital;
8
Pessoas não nascidas na Era Digital, mas que na vida adulta tiveram que migrar (adaptar-se)
para as tecnologias digitais.
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rante o processo do ensino podem alterar a forma do aprender. Nessa perspectiva, a referida autora ressalta a necessidade
do sistema educacional esforçar-se às mudanças tecnológicas,
uma vez que as alterações, em relação ao comportamento, informações e saberes acontecem com extrema velocidade. Nas
palavras da autora:
[...] Essas alterações refletem-se sobre as tradicionais
formas de pensar e fazer educação. Abrir-se para novas
educações – resultantes de mudanças estruturais nas
formas de ensinar e aprender possibilitadas pela atualidade tecnológica – é o desafio a ser assumido por toda
a sociedade (KENSKI, 2012, p. 22).

Os discentes, principalmente, os nativos digitais, estão
cada vez mais conectados e interessados em processos automatizados, e isso pode ser um desafio para as instituições de
ensino que, por muitas vezes, oferecem métodos e ferramentas
pedagógicas que não atendem a essa necessidade.
Diante dessa nova realidade, as instituições de ensino
buscam formas de contribuir para que jovens e adultos tornem-se usuários criativos e críticos das ferramentas digitais,
mas ao mesmo tempo evitando que se tornem simples consumidores compulsivos ou até mesmo acumuladores de dados.
Como toda novidade, no entanto, as TIC, na educação, trouxeram algumas dificuldades e conflitos de adaptação, mas que
podem ser contornadas a fim de proporcionar uma melhor experiência de aprendizado e um bom relacionamento entre alunos, instituição de ensino e professores.
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Como pode-se observar, a inserção das TIC nas instituições de ensino implica em muitos desafios como, por exemplo:
a) Existem profissionais que creem na utilização de tecnologias já existentes, de forma suficiente para efetuar um bom
papel na educação;
b) Aprender a lidar com as novas tecnologias, conforme
a necessidade, até mesmo porque intervém diretamente na política de gestão pedagógica e em seus currículos, o que desafia
a instituição a refletir e discutir o uso das TIC de forma coletiva, visto que seu principal objetivo é o de melhorar, promover
e dinamizar a qualidade de ensino para que ocorra sempre de
forma democrática.
De acordo com Castro (2000), as tecnologias da informação são recursos que ajudam o docente no processo de ensino-aprendizagem, transmitindo o conhecimento de uma forma
criativa, dinâmica e contribuindo para o direito de estudar e de
aprender com mais atratividade e interação.
Diante do exposto, é inegável que as transformações em
relação à cultura tecnológica, no que concerne à adoção das
novas metodologias de ensino e aprendizagem anexadas às ferramentas digitais estão proporcionando mudanças de paradigmas às premissas educacionais.

6 AS NTIC E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A INTERAÇÃO EM SALA DE AULA: RESULTADOS DO
PORTAL DA CAPES
No intuito de alcançar o objetivo da pesquisa e considerando as reflexões teóricas que fundamentam este estudo, serão
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apresentados, a seguir, os resultados e discussões decorrentes
das informações coletadas no Portal de Periódicos da CAPES as
quais foram estruturadas em três tópicos: Novas TIC, gamificação e plataformas digitais nas relações colaborativas no ensino.

6.1 NOVAS TIC
A comunicação é necessária no processo de transmissão
de informações que, com o advento da era digital, traz possibilidades de utilização de NTIC no processo do ensino-aprendizagem. Assim, dentre as alternativas educacionais no portal
do periódico CAPES, foi possível observar que no intervalo de
28 anos (1992 a 2020) foram encontrados 4.857 resultados relacionados às NTIC, mostrando a gama de investigações e a
importância que trata este tema, a partir de artigos, livros, recursos textuais, teses, resenhas, atas de congressos e base de
dados.
Atualmente, as instituições de ensino buscam novas ferramentas educacionais no sentido de inovar, interagir, incluir
e promover aprendizagem colaborativa em relação aos novos
recursos tecnológicos. Nesse sentido, a inclusão dos recursos
digitais faz-se necessário, uma vez que o sistema educacional encontra-se numa época de acelerada evolução científica
e tecnológica (SOBRINHO; HERRAN, 2017), exigindo, assim, o
acompanhamento dessa evolução digital junto ao processo de
ensino-aprendizagem a partir do conceito de interatividade e
transposição didática, relacionado a um novo modelo educacional emergente.
Schmaedecke e Castela (2018) relatam a importância da
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produção e da reprodução, em sala de aula, dos textos híbridos
que trabalham múltiplas linguagens, uma vez que com a utilização, em conjunto, de imagens, sons, palavras e movimentos,
por exemplo, chama atenção do público. Além disso, as autoras
falam que com as NTIC é possível trabalhar, além do texto de
aspecto verbal, ferramentas que tragam experiências colaborativas a partir da interação também com material que trabalhe
imagens e sons.
Com o aumento da quantidade de pessoas nativas digitais faz-se a necessidade de refletir sobre o sistema educacional
para que ocorra a inclusão de tecnologias que facilitem o processo de comunicação. É de fundamental importância quebrar
as amarras do ensino dito tradicional, em que:
Prevalece, ainda hoje, o modelo tradicional de educação baseado na transmissão para memorização, ou na
distribuição de pacotes fechados de informações, ditos
‘conhecimentos’. Há cinco mil anos a escola está baseada no falar-ditar do mestre e na repetição. Não é fácil
sair desse paradigma para a interatividade, a não ser
violentando a natureza comunicacional da nova mídia,
repetindo o que faz na sala presencial (SILVA, 2008, p.
73).

Atualmente, a tecnologia permite quebrar essas amarras
e promover uma educação mais inclusiva e com troca de saberes, pois são vários os meios que se pode utilizar as NTIC, com
grandes variedades de opções tecnológicas para tornar as aulas
mais dinâmicas e interativas como, por exemplo, mesa digital,
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lousa digital, smartphones, tablets, aplicativos, softwares, sites,
plataformas digitais etc.

6.2 GAMIFICAÇÃO
Em relação a esse tema, foi possível encontrar 148 arquivos, distribuídos nos tópicos gamificação (56), gamification
(28), education (24), educação (8), aprendizagem (8), ensino
(6), students (6), ensino superior (5) e learning (7).
Muitos autores (LALUEZA; CRESPO; CAMPS, 2010; CARVALHO, 2012; CARVALHO, 2014; MARTINS; GIRAFFA, 2018)
relatam que a gamificação vai além de uma tendência promissora, pois envolve toda uma prática pedagógica com atividades
gamificadas, envoltas em aspectos experenciais, uma vez que é
necessário haver uma vivência com a cultura digital para poder
atingir o sucesso na atividade aplicada em sala de aula. Nesse
aspecto, mostrando uma visão construtivista (socio-interacionista-cultural) é necessário haver interação professor-aluno-ambiente.
Lalueza, Crespo e Camps (2010) ressaltam que existem
várias formas de abranger os jogos de estruturas digitais e que,
a partir dessa ferramenta, é possível fazer o “[...] processamento de grandes volumes de informação em tempo reduzido [...]”.
Além disso, prende a atenção do aluno nos textos e na linguagem escrita. Sabe-se que o ensino conjugado com alguma atividade comum ao dia a dia do discente como, por exemplo, os
jogos de perguntas e respostas que promovam pontuações, faz
com que desperte a atenção, aguce o sentido de competição do
discente, ao mesmo tempo em que testa o conhecimento e/ou
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fixa o assunto visto. O Kahoot e o Quizizz (Tabela 1) permitem
trabalhar todos esses aspectos a partir de quizzes, debates e
sondagens em que o docente pode programar a revelação do
item correto após a resposta do aluno.
Além deste aspecto, a gamificação no sistema educacional, envolve toda uma questão lúdica que é, atualmente, mediada por NTIC, no qual o docente pode, a partir dessas atividades, promover uma reflexão crítica sobre sua performance em
relação ao assunto trabalhado. Dessa forma, segundo Martins,
Giraffa (2018, p. 9):
[...] para construção do modelo com intencionalidade
educativa, tratamos a gamificação como uma estratégia
que permite o desenvolvimento de práticas pedagógicas
a partir de elementos típicos de jogos digitais, podendo
levar o docente à reflexão-crítica e à autorreflexão sobre sua atuação, bem como a ressignificá-la, considerando elementos socioculturais que condicionam nosso
tempo histórico (MARTINS; GIRAFFA, 2018, p. 9).

Isso é fundamental, uma vez que são poucos os professores que possuem práticas pedagógicas com experiência em
TIC. Nessa perspectiva, são listados abaixo (Tabela 1) plataformas digitais que podem ser trabalhadas. Salienta-se que toda
atividade gamificada deve ser voltada ao conteúdo do ambiente
educacional e trabalhar competências que envolvam o pensamento crítico, a autonomia, a autoconfiança, a tomada de decisões, as escolhas e as consequências.
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Tabela 1- Plataformas digitais que podem ser utilizadas no ensino
com o propósito de gamificação

6.3 PLATAFORMAS DIGITAIS NAS RELAÇÕES
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COLABORATIVAS NO ENSINO
O perfil profissional atualmente exigido no mercado trabalho, dentro da perspectiva do conhecimento, de habilidade e
de atitude, é saber trabalhar em conjunto. Esse aspecto, deve ser
trabalhado dentro do ambiente educacional a partir da aprendizagem colaborativa onde é utilizada uma metodologia a fim
de que os discentes venham a realizar atividades em conjunto,
bem como no momento de promover a interação das relações
de colaboração entre professor-aluno.
Tabela 2- Plataformas digitais que podem ser utilizadas no ensino
com o propósito de promover a aprendizagem colaborativa
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Com a intenção de promover a aprendizagem colaborativa, algumas ferramentas, para atividades síncronas9 e assíncronas10, estão disponíveis no mercado (Tabela 2). Para tanto,
cabe ao profissional buscar qual das plataformas possui recursos para executar o que foi planejado e até a forma de interação
(STANCIU, 2019), uma vez que em aulas síncronas é necessário utilizar ferramentas de comunicação que permitam diálogo
instantâneo como, por exemplo, Jamboard e Mentimeter (Tabela 2), conjugadas com plataformas que realizem videoconferências on-line, como Google Meet e Zoom. Além desses, existe
o Toontastic que permite produzir vídeos interativos, gamificados, com cenários disponibilizados pela plataforma, a fim de
criar histórias com vários personagens. Assim os discentes, podem compartilhar e discutir os assuntos propostos em aula na
produção do vídeo.
No caso de aulas assíncronas, é necessário buscar plataformas que permitam executar as atividades fora do horário
de sala de aula, em que os discentes, em conjunto, possam realizar as suas atividades no momento oportuno. A utilização
do Google Doc (Tabela 2), por exemplo, permite tanto trabalhar no momento síncrono, como assíncrono, onde em relação
a esse último, pode-se elaborar textos em conjunto com muitos
participantes em qualquer momento. Promovendo uma grande interação entre as pessoas que compartilham o documento
on-line em disciplinas que buscam a elaboração de projetos,
relatórios e artigos, por exemplo.
Diante do exposto, as plataformas supracitadas (Tabela
9
Atividade cuja interação professor-aluno acontece em tempo real num determinado ambiente
virtual;
10
Atividade realizada em ambiente virtual, onde não se faz necessária, em tempo real, a presença
do docente e do discente, pois as atividades são postadas e o aluno possui autonomia de decidir o
horário do estudo.
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2) permitem, a partir da educação colaborativa, promover a
autocapacidade de geração de conhecimento, com intermediação docente, contribuindo uns com os outros no processo de
aprendizagem.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É de fundamental importância que o docente tenha
conhecimento de plataformas digitais, uma vez que o setor da
educação busca, a cada dia, acompanhar o desenvolvimento
tecnológico. Várias são as ferramentas identificadas e citadas
neste trabalho que tornam a aprendizagem dos alunos mais
significativa, ressaltando que com um bom planejamento e
treinamento, as NTIC favorecem as relações entre docentediscente, pois promove uma maior dinâmica e um maior
interesse em relação ao conteúdo ministrado. Além disso,
permite maior acesso e transmissão de feedback tanto para o
professor, como para o aluno, que a partir desse último componente ocorre a reflexão sobre o êxito, ou não da atividade
proposta, bem como pode promover uma autoavaliação.
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CAPÍTULO 8
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS EM
TEMPOS DE PANDEMIA
Maria Eduarda Sousa Rocha1
Nívia Maria Vasconcelos Tavares2
Thaís de Sousa Florêncio3
1 INTRODUÇÃO
Apandemia do COVID-19 impôs medidas sanitárias para
prevenir a propagação do vírus a nível global, e, deste modo,
foram adotadas medidas de isolamento social, a fim de minimizar o contágio do vírus. As escolas como boa parte dos estabelecimentos precisaram ser fechadas, e suas atividades pedagógicas presenciais foram suspensas e os órgãos reguladores nacionais indicaram a continuidade do semestre letivo, por meio
de atividades remotas.
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A escola é caracterizada como segunda instituição social, de acordo com Cataneo (2009), a instituição social atua
como um processo de socialização, pois são como uma forma
de organizar a sociedade, para que se tenha a coesão social,
na qual consiste em regras e normas para formar os cidadãos
pertencentes a determinado grupo social. O ambiente escolar
é responsável por coloca o indivíduo em convívio com outras
formas de socialização, na qual está baseada em normas sociais
mais rígidas e exteriores ao indivíduo e ao grupo familiar.
Com o fechamento das escolas e a preocupação a respeito do processo ensino-aprendizagem, foi pensado nas tecnologias como possiblidade de ensino, na qual documentos oficiais
orientam essas práticas pedagógicas no momento, através das
Portarias 343, 345, 356 (estas substituem a 342) e 473 (BRASIL, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d).
De acordo com a FIOCRUZ (2020) o ensino de forma virtual é recomendado como uma estratégia que visa minimizar
os problemas psíquicos, como também, uma forma de preservar as relações socioafetivas durante a pandemia.
Dessa maneira, alunos e professores, reunidos em equipes ou comunidades de aprendizagem, se unem partilhando
informações e saberes, pesquisando e aprendendo juntos; dialogando com outras realidades, dentro e fora da escola, caracterizando assim uma nova estrutura educacional possibilitado
pelas tecnologias digitais (KENSKI, 2000).
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Com isso, o presente artigo busca aprofundar o entendimento de sobre como os professores estão lidando com o
uso das tecnologias como uma possibilidade de ensino, visto
que, requer uma habilidade de manusear programas virtuais,
bem como, há uma sobrecarga de trabalho e exigências sobre
a produção de conteúdos atrativos para os alunos. Só que esses
professores também foram atingidos com a pandemia, então é
relevante estudar como eles estão enfrentando esse processo
de vida pessoal-profissional? Existe um equilíbrio? Como os
professores estão lidando com o uso das tecnologias como uma
possibilidade de ensino?
No contexto das questões apresentadas, este estudo tem
como objetivo geral compreender como os professores estão
lidando com o uso das tecnologias como uma possibilidade de
ensino.
Para embasar teoricamente a pesquisa recorremos as
portarias do Ministério da Educação (2020), nota técnica do
programa Todos Pela Educação (2020), como também, a autores como de Andrade Carneiro et al. (2020), Zurawski, Boer e
Scheid (2020), Goedert e Arndt (2020), Prata, Moreira e Barbosa (2019), Araújo et al. (2017), Bittencourt e Albino (2017),
Kenski (2012), Castells (2006), entre outros.
O presente estudo trata-se de uma pesquisa de campo,
realizado através de entrevistas com professores da rede de ensino fundamental de uma escola pública da região Norte do
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Estado do Ceará. Para a analisar os dados coletados recorremos
a análise temática para melhor compreender os discursos.

2 USO DAS TECNOLOGIAS AO LONGO DOS ANOS
O termo tecnologia remete a ideia de progresso e avanço
sobre as práticas antigas. Segundo Araújo et al. (2017), o avanço progressivo das tecnologias tem causado impacto na vida
das pessoas, transformando o homem e sua cultura.
De acordo com Kenski (2012), as tecnologias vão muito
além do uso das máquinas, na qual “conceito tecnologia engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de uso,
suas aplicações” (KENSKI, 2012, p. 22). Nesse sentido, é possível considerar que a tecnologia é tudo aquilo que o homem
construiu que o oportuniza realizar atividades.
A partir desse exemplo, possibilita refletir sobre como o
uso de tecnologias foi sendo constituída ao decorrer dos anos,
no período da idade da pedra, os homens para se defender dos
animais selvagens, construíram armas com os materiais encontrados na natureza, e aos poucos, foram aperfeiçoando esses instrumentos, surgindo assim novas tecnologias, só que, ao
decorrer dos anos, esses instrumentos não foram mais utilizados para defesa, e sim, para dominação. Com isso, deu início as
guerras pela posse de territórios. Desse modo, com a inovação
tecnológica o homem começou uma busca incessante pelo acúmulo de riquezas (ARAUJO et al, 2017).
Em razão disso, a humanidade evoluiu muito com o uso
da tecnologia, na qual há uma constância cada vez mais sobre
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seu uso, pois se tornou um instrumento para a adaptação do
meio, em que há uma dependência, visto que tornou-se parte
do processo social.
Nesse sentido, a tecnologia tratada aqui nesse estudo, é a
digital, configurada através dos meios de comunicações e pela
microeletrônica.
O mundo estar em constância processo de transformação estrutural desde o Século XX. Essa transformação pode ser
entendida como um processo multidimensional, na qual estar
associada com o surgimento do paradigma tecnológico, baseado nas tecnologias de comunicação e informação, em que foi
difundida por todo globo de maneira desigual por todo o mundo (CASTELLS, 2006).
De acordo com Araujo et al (2017), no meio da Segunda
Guerra Mundial, década de 40, surgiram os primeiros modelos
de computadores. Na década de 60, nos Estados Unidos, o microcomputador se tornou um instrumento popular como uma
ferramenta de trabalho. Através do acesso à internet, na década
de 90, foi possível promover mudanças nos âmbitos econômicos, sociais e escolares. Com isso, em 1970, houve um movimento da informática nas escolas, na qual os setores administrativos tiveram acesso a eletrônicos de informação. No Brasil,
na década de 80, gerou grandes investimentos do governo para
o acesso de informática na educação.
Segundo as autoras Brito e Purificação (2011), descreve
o contexto sobre a informática na escola a partir de seis ondas,
em que: “primeira onda: logo e programação; segunda onda:
informática básica; terceira onda: software educativo; quarta
onda: internet; quinta onda: aprendizagem colaborativa; sexta
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onda: o que será?” (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2011, p.65). O autor
não relata sobre a sexta onda, pois é a que estar acontecendo.
Nesse sentido, de acordo com Lutz (2014), as tecnologias
estão cada vez mais presente no cotidiano dos alunos, e, aos
que não se adaptarem a ela, podem ser considerados de analfabetos tecnológicos. Por isso, nas escolas há uma preparação
e a inserção de tecnologias desde o início do período escolar, a
fim de evitar tal situação. Dessa forma, é de responsabilidade
da escola, segundo o autor, preparar e desenvolver o aluno para
ser um cidadão ativo e crítico na sociedade.
É importante ressaltar, que a educação é um processo,
em que precisa de intervenções favoráveis para o seu desenvolvimento. A relação de ensino-aprendizagem atrelado ao uso
das tecnologias podem exercer um papel importante na educação (ARAUJO, et al, 2017).
A educação mudou ao longo dos anos devido ao avanço
das tecnologias, como também, os alunos e professores tiveram
que mudar seus pensamentos e suas formas de agir. (BITTENCOURT, ALBINO, 2017).

2.1 DIANTE DAS POSSIBILIDADES DA TECNOLOGIA NA PANDEMIA
Os autores Bittecourt e Albino (2017), utilizam o conceito de Educomunicação, na qual propõe refletir sobre os novos
tipos de aprendizagem, na qual faz uso de meios tecnológicos e
novas relações entre mídia e comunicação, que significa a reunião de várias mídias em um suporte computacional, suportado por sistemas eletrônicos de comunicação.
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O ano de 2020, foi marcado pela pandemia do COVID-19,
na qual gerou diversas transformações e a ascensão do uso das
tecnologias no contexto escolar, com isso, ganhou ênfase nas
novas construções de interações sociais advindas do atual contexto. O Ministério da Saúde (MS) publicou o Boletim Epidemiológico nº 15 e o Ministério da Educação (MEC) a Portaria nº
343, ambos solicitaram o distanciamento social e paralisação
de encontros presenciais devido à pandemia do COVID-19.
Com as escolas fechadas, há uma grande preocupação
em relação ao ensino-aprendizado, mas de acordo com os autores Andrade Carneiro, Prata, Moreira e Barbosa (2019), essa
abordagem oferece inovação nas práticas educativas, pois permitem maior flexibilidade nos métodos de aprendizagem.
Neste sentido, a tecnologia torna-se um modelo essencial como um recurso na educação, pois além de fazer uso dos
conteúdos que ela oferece, há a possibilidade de interação entre
professores e estudantes, tanto de forma remota quanto virtual
(DE ANDRADE CARNEIRO, et al. 2020).
É importante ressaltar, que o trabalho do professor não
diminui diante o uso das tecnologias, que por meio da instrução
direta ou da orientação dada na aprendizagem autodirigida,
em modo síncrono ou assíncrono, o professor continua sendo
essencial na orientação da aprendizagem dos alunos e ele cria
condições para que haja colaboração e aprendizagem para os
professores oferecendo acesso aos recursos e plataformas online (DE ANDRADE CARNEIRO, et al. 2020).
De acordo com a nota técnica do programa Todos Pela
Educação (2020), afirma que: “Ainda que existam tecnologias
educacionais promissoras, seus resultados positivos vêm quanSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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do são utilizadas em conjunto com atividades escolares presenciais, que envolvem interação dos alunos com professores, tutores e entre si, ou seja, não totalmente virtual” (TODOS PELA
EDUCAÇÃO, 2020, p. 7).
Entretanto, o uso das tecnologias como possibilidade de
ensino-aprendizagem, afetou de forma considerável as instituições de ensino, no caso, a vida dos professores, na qual, segundo os autores Zurawski, Boer e Scheid (2020), foram obrigados
a adotar essa nova modalidade de ensino, em que era pouco
utilizada nos cursos presenciais. Com isso, exigiu do professor
a busca de novas formas e estratégias de ensino e colocou a
escola em um novo patamar de relação entre professor-aluno-conteúdo.

2.2 RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR E TECNOLOGIA
Com as medidas de isolamento social, os professores
tiveram que adotar novas formas de ensinar através da mediação da tecnologia. De acordo com Zurawski, Boer e Scheid
(2020), essa nova condição trouxeram muitos desafios para os
professores não estão acostumados a utilizar meios eletrônicos
para uma função educativa, exigindo adequação à nova realidade social e ambiental.
Com isso, os professores trazem metodologias significativas para tornar o conteúdo mais atraentes e utilizam estratégias inovadoras de ensino para auxiliar no desenvolvimento
dos alunos, procurando mostrar a contextualização dos conteúdos escolares. Para isso, é importante relacioná-las a eleEditora Via Dourada
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mentos que fazem parte da realidade atual, para que os conteúdos façam sentido à vida dos estudantes (ZURAWSKI, BOER,
SCHEID, 2020).
Para que ocorra a intervenção pedagógica, é necessário a
interação e engajamento de sujeitos, com isso, segundo Masetto (2003), para que isso ocorra de forma significativa, é necessário diálogos, resoluções de problemas, mediação e desafios
que levam os sujeitos a questionarem e a fazerem proposições
para entender a situação apresentada. A fim de que haja uma
troca entre os sujeitos e os recursos, entre os sujeitos e o meio
em que está inserido.
É importante pontuar que, grande parte dos professores não são habilitados para ministrar aula de forma online,
utilizando recursos tecnológicos, e devido a pandemia do COVID-19, de forma inesperado, tiveram que refazer todo seu planejamento para aulas online, gravar e editar de vídeos, como
também, saber orientar as famílias na mediação das atividades
com as crianças (GOEDERT; ARNDT, 2020).
Contudo, além da exposição do material do professor que
antes eram em sala de aula presenciais, agora sendo compartilhadas de forma online, gera insegurança e desestabilização
dentro de um cenário epidemiológico que por si só já é bastante
caótico (GOEDERT, ARNDT, 2020).

3 METODOLOGIA
O presente estudo possui abordagem qualitativa como
metodologia, por adotar uma postura mais reflexiva e valorizar
a subjetividade do sujeito, na qual reunir material a partir de
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percepções individuais de profissionais. Segundo Araújo et al.
(2016), esse método caracteriza por analisar as histórias de vida
do ser humano, centrada a partir de sua própria, como também nos “valores, crenças, hábitos, atitudes, representações,
opiniões e adequa-se a aprofundar a complexidade de factos
e processos particulares e específicos de indivíduos e grupos”
(PAULILO, 1999, p. 135).
Caracteriza-se ainda como de cunho descritiva, quanto
ao seu objetivo, pois esse tipo de pesquisa permite conhecer um
fenômeno sem modifica-lo, com o intuito de compreender o
objeto de interesse em um determinado espaço e tempo (CARDOSO, 2005).
A presente pesquisa segundo seus procedimentos caracteriza-se como um estudo de caso, por ser uma modalidade de
pesquisa que pode se aplicar em todas áreas de conhecimentos.
Esse procedimento se supõe que se pode adquirir conhecimento do fenômeno estudado a partir da exploração intensa sobre
caso estudado. Segundo Ventura (2007), esse método visa à investigação de um caso específico, bem delimitado, contextualizado em tempo e lugar para que se possa realizar uma busca
circunstanciada de informações.
Na pesquisa foi realizada com 4 professores de uma escola do interior do estado do Ceará. A amostra foi através de livre
adesão, na qual os participantes tiveram que assinar um Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, como também
foi explicado que os dados coletados seria somente para pesquisa e foi garantido para estes o anonimato e o sigilo das respostas. Nesse sentido, os participantes foram nomeados com
nomes fictícios, a fim de preservar a identidade, com isso, foi
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escolhido nomes de flores: Lírio, Jasmim, Girassol e Margarida.
A coleta de dados foi realizada no período de 11 a 16 de
janeiro de 2020, na qual foram feitas 4 visitas a escola, de maneira presencial, obedecendo todas as normas e orientações
de distanciamento social por conta da pandemia da COVID-19.
Como instrumento de coleta de dados, foi optado pela entrevista semiestruturada, na qual ocorreu de forma individual de
acordo com a disponibilidade dos participantes. Foi utilizado
um gravador para facilitar na transcrição das falas, a fim que
não se perca nenhum conteúdo, como também será utilizado
um bloco de notas. Com isso, a entrevista semiestruturada foi
escolhida por que é caracterizada por um conjunto de perguntas ou questões estabelecidas num roteiro flexível em torno de
um ou mais assuntos do interesse da pesquisa (WERLANG et
al, 2000).
As entrevistas foram transcritas e analisadas a partir do
método da análise temática, na qual oportuniza as principais
percepções dos participantes, percebendo o que mais aparece
nos discursos, sendo possível caracterizar os temas para construção das categorias. Nesse método, os dados brutos foram
submetidos às etapas de pré-análise; exploração do material;
tratamento dos resultados obtidos e interpretação (MINAYO,
2008). A discussão dos dados foi conduzida a partir da revisão
de literatura e bases conceituais que discutem a temática, bem
como de acordo com a visão crítica dos autores.
Os critérios de inclusão que foram utilizados para a seleção da amostra, foram professores que passaram pelas experiências de ensino antes e no período da pandemia de COVID-19,
que lecionam no Ensino Fundamental I e que possuem 5 anos
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de serviço. E os critérios de exclusão adotados serão professores que possuem experiência de ensino inferior a 5 anos e de
outras séries que não sejam referentes ao Ensino Fundamental
I.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Esse tópico contemplará a etapa final da análise temática de Minayo (2008), pois os dados já foram pré-analisados,
explorados e passado por um tratamento, na qual foram feitos
recortes das partes principais das entrevistas. Nesse sentido, a
etapa final consiste da interpretação dos dados, com isso, foram escolhidos autores que embasem teoricamente as falas das
entrevistas. Para ficar melhor o entendimento, foi dividida em
duas categorias: Relação entre professores e o uso das tecnologias e o Impacto da pandemia na vida dos professores.

4.1 RELAÇÃO ENTRE PROFESSORES E O USO
DAS TECNOLOGIAS
Para entender melhor qual a relação entre os professores entrevistados e o uso das tecnologias em sala de aula, foi
perguntado aos participantes se já tinha domínio em acessar
as tecnologias, no sentido de gravação de aulas e edições. Com
isso, 50% dos entrevistados disseram que sim, que tinha domínio em manusear tecnologias em sala de aula, enquanto 50%
responderam que não tinha domínio.
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Figura 1 Gráfico sobre a relação do domínio do uso das tecnologias

Em seguida, foi perguntado aos participantes que responderam não a pergunta anterior (50%), como foi esse processo para lidar com o uso das tecnologias como meio de ensino, a participante, a entrevistada Girassol respondeu:
“Foi desafiador, ter que enfrentar uma situação que nós
não fomos instruídos e nem tivemos tempo para nos
preparar foi realmente muito difícil” (Girassol).

deu:

Em outra entrevista, a participante Margarida respon“Eu já tinha domínio com o uso das tecnologias, mas
gravar aulas foi um grande desafio, precisei estudar
bastante e procurei ajuda de amigos” (Margarida).

Segundo Nascimento e Abílio (2020), é importante que
o docente entenda o funcionamento e a manusear as tecnologias, como também entender as implicações pedagógicas para
utilizá-las com finalidades educacionais. Através disso, é posSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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sível desfrutar de instrumentos midiáticos mais interativos e
proveitosos.
Visto que as entrevistadas ministravam aula de forma
presencial, foi pertinente perguntar como foi a experiência de
ministrar aula de forma online, na qual, segundo a participante
Margarida:
“Foi muito difícil. Precisei me adaptar a essa situação
emergencial. De repente tive que transformar minha
casa em uma escola. Tive que aprender a ensinar a distância sem nunca ter aprendido.” (Margarida).

Em seguida a entrevistada Lírio respondeu:
“De início fiquei insegura.” (Lírio).

Já a participante Girassol e Jasmim relataram que:
“Apesar da dificuldade, foi uma experiência enriquecedora para mim.” (Girassol).

E a participante Jasmim relata que:
“Tranquilo.” (Jasmim).

Foi possível perceber que lidar com essa nova forma de
ensinar foi significativo para cada uma das entrevistadas, as
duas primeiras (Margarida e Lírio), de certa forma, ficaram inseguras e apreensivas. Já as duas últimas entrevistadas (Girassol e Jasmim), trouxeram pontos positivos para essa modalidaEditora Via Dourada
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de online. De acordo com Nascimento e Abílio (2020), é viável
construir conhecimento a partir do uso das tecnologias digitais
que podem ocasionar em mudanças que provocam renovações
individuais e coletivas que favoreçam a construção de novos
valores e de atuação social no cotidiano do indivíduo.
Devido a mudança de modalidade de ensino presencial
para online, foi perguntado as participantes se houve mudança de rotina de trabalho, na qual todas responderam que sim,
houve mudança, pois de acordo com a Lírio:
“O atendimento dos pais e alunos era constante” (Lírio).

E a participante Margarida:
“Na minha turma tinha crianças que não tinha acesso à
internet, então tive que planejar uma rotina para atender toda a turma” (Margarida).

Nota-se que as participantes além de cumprir sua carga-horária escolar, usava seu tempo livre para atender os pais
e alunos, como também, flexibilizar sua rotina para atender
aqueles que não tinham acesso a internet.
De acordo com Cipriano e Almeida (2020), o professor
com a carga alta de trabalho e com uma estrutura com qualidade não adequada e o estudante por não exercer de forma cidadã
o seu direito de assistir as aulas por meio do ensino remoto, são
prejudicados por conta da baixa qualidade da conexão, gerando
para ambos o estresse emocional, sentimento de impotência e
de auto responsabilização.
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4.2 IMPACTO DA PANDEMIA NA VIDA DOS
PROFESSORES
Com o intuito de compreender melhor como a pandemia afetou o cotidiano dos professores, foi perguntado como
foi e quais os sentimentos surgiram nesse período. As sensações
mais comuns foram: medo, angústia, preocupação, incertezas e
inseguranças. Cabe destacar as falas da entrevistada Girassol:
“Sinto muita insegurança, principalmente quanto referente a evolução dos alunos.” (Girassol).

E da entrevistada Margarida:
“Não foi fácil. Passei esse tempo angustiada, como se
meu trabalho não tivesse chegando até o aluno.” (Margarida).

Segundo Cipriano e Almeida (2020), as dificuldades de
ensino remoto são de certa forma é um catalisadoras do estresse emocional, como as jornadas exaustivas de trabalho e
as dificuldades de acessibilidade promovem indícios claros de
ansiedade, cansaço mental, privação do sono e afins.
Diante disso, foi questionado as participantes se criaram
algum tipo de estratégia de enfrentamento para viver nesse período da pandemia. Com isso, ao analisar os argumentos das
entrevistadas, surgiram as seguintes respostas, como a elaboração de uma rotina, mudança de foco e de pensamento, como
também as participantes responderam que a religião ajudaram
nesse momento conturbado, e o uso de medicamentos para anEditora Via Dourada
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siedade.
Devido nessa nova modalidade de ensino online, podemos destacar o termo Home Office, na qual seu significado é:
trabalho em casa, trabalho remoto, trabalho à distância e teletrabalho, em que ganhou notoriedade e possibilidade nesse período da pandemia (MOURA, 2020). Ou seja, o sujeito começa
a trabalhar dentro da sua residência, em que nela possui sua
privacidade.
Portando, esse aspecto foi abordado na entrevista, foi
como as participaram conciliaram as atividades domésticas
com as atividades laborais, três participantes disseram que sim,
que conseguiram conciliar ambas as atividades, pois houve um
reelaboração de uma rotina. A participante Girassol disse que
não conseguiu conciliar, pois, segundo ela:
“Não consegui manter uma rotina, isso dificultou muito
os afazeres.” (Girassol)

Para entender a relação das professoras com a direção
da escola, foi questionado as professoras como foi esse período.
As participantes Lirio e Jasmim disseram que não receberam
nenhum tipo de cobrança os pressão. A entrevistada Girassol
respondeu que:
“Muita cobrança. Mas isso era esperado, pois eles também eram cobrados por pais/responsáveis.” (Girassol).

E a entrevistada Margarida respondeu:
“Cobranças a gente recebe o tempo todo. Achei normal,
Série Saberes e fazeres da educação: volume 16

202 | Formação docente, história e memória: permanências e rupturas

já que para a gestão da escola foi também um tempo de
grande desafio” (Margarida).

Foi possível perceber que além das cobranças exigidas
das próprias entrevistadas, no sentido em trazer um conteúdo
mais atrativo, elaboração de atividades e provas, há também
uma cobrança por parte da direção da escola, na qual pode ser
causador de estresse e ansiedade por parte dos professores.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante o exposto, conclui-se que é importante compreender como os professores estão lidando com o uso das
tecnologias como uma possibilidade de ensino no período da
pandemia. Nota-se que na fala das entrevistadas, a COVID-19
causou efeitos de formas singulares, na qual, cada uma das
participantes elaboraram uma forma de lidar com as situações
que lhes foram impostas.
Nesse sentido, é de suma relevância estudar como eles
estão enfrentando esse processo entre a vida pessoal-profissional, se há um equilíbrio na busca de conciliar. Com base nos resultados apresentados e nos diferentes aspectos analisados, foi
possível observar que os participantes da pesquisa, passaram
por períodos difíceis, na qual tiveram ansiedades, inseguranças, medo, preocupação, como também, fizeram uso ansiolíticos, dificultando assim o processo de uma reelaboração de uma
rotina dentro das suas casas, visto que todas estavam trabalhando em Home Office.
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Com relação ao uso das tecnologias como uma possibilidade de ensino, alguns professores já eram acostumados a lidar com esses recursos midiáticos, porém, outros participantes
da pesquisa não tinham essas habilidades e não receberem nenhum preparado para manusear tais instrumentos para ministrar uma aula. Dada a situação, tiveram que aprender sozinho
ou através de amigos para conseguir exercer a profissão por
meio online, causando assim mais preocupação e estresse para
conseguir dar conta de suas atividades laborais.
Outro fator que as entrevistadas trouxeram foi a preocupação relacionado ao aprendizado dos alunos, cobrança dos
responsáveis e a direção da escola, ou seja, se o ensino de maneira remota estava conseguindo chegar aos alunos, visto que,
alguns estudantes não tinham acesso à internet, com isso, as
entrevistadas tinham que estar a todo momento a disposição
para receber as atividades dos alunos, como também receber
notificações dos pais, mesmo quando já tinham terminado sua
carga-horária.
Diante dos resultados produzidos e em tudo que foi apresentado, acredita-se que a presente pesquisa alcançou seus objetivos, pois mediante aos assuntos estudados e as evidências
de campo, foi possível perceber se havia congruência diante dos
dados levantados, como também analisar como os professores
lidaram com as tecnologias como estratégia de ensino nesse
período da pandemia.
Contudo, apesar desses aspectos, faz-se necessário mencionar que o processo da pesquisa teve alguns impasses por
conta da pandemia de COVID-19, o que acabou por limitar o
alcance dos seus resultados. Dentre essas limitações pode-se
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citar que a coleta de dados abrangeria mais participantes, a fim
de ter uma maior fidedignidade no objetivo desta pesquisa, pois
haveria uma diversidade de experiências dos participantes.
Desse modo, diante das limitações mencionadas, sugere-se que novos estudos envolvendo essa temática sejam desenvolvidos, com a intenção de compreender os diversos contextos
em que o professor estar diante ao processo de ensino-aprendizagem com o uso de tecnologias.
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CAPÍTULO 9
EDUCAÇÃO SUPERIOR DO PIAUÍ NO SÉCULO
XX: HISTÓRIA E FORMAÇÃO DOCENTE
Maria Aparecida Alves da Costa1
Márcia Cristiane Ferreira Mendes2
Niédja Ferreira dos Santos3
1 INTRODUÇÃO
Discutir sobre história da educação no Brasil é inserir-se num vasto universo de conhecimento diversificado, marcado por reformas educacionais de outrora, que versam desde
o primeiro modelo de educação implantado pelos jesuítas na
época do Brasil Colônia, até as lutas pelos direitos básicos de
1
Pedagoga. Especialista em Psicopedagogia. Mestra e doutoranda pelo Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará (PPGE - UECE). Membro do Grupo
de estudos Práticas e Pesquisas Memória e Oralidade - (PEMO-UECE). Lattes: http://lattes.cnpq.
br/3305904539863361.
2
Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba (2009), com area de
aprofundamento em Supervisão e Orientação Educacional; Mestrado em Educação pelo Programa
de Pós-Graduação em Educação - PPGE da Universidade Federal da Paraíba (2012). Doutoranda em
Educação pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Professora do Centro Universitário Uninta do
curso de Pedagogia. Atua como tutora da Educação a Distância, do IFCE, no curso de Matemática;
têm experiência na área de Educação, com ênfase em História da Educação, atuando principalmente
nos seguintes temas: História da Educação, Memórias e História Oral. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/6377103436374712.
3
Graduada em Pedagogia (2009) pela Universidade Federal da Paraíba com habilitação em
Orientação e Supervisão. Mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE)
da Universidade Federal da Paraíba, na Linha de História da Educação. Atualmente está como Gestora
Pedagógica da Prefeitura Municipal de João Pessoa onde é professora efetiva no Ensino Fundamental I e
como docente do curso de Pedagogia da Faculdade Três Marias. Tem experiência na área de Educação,
com ênfase na Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Educação Especial, Formação de Professores,
Gestão Escolar e Nível Superior. Se interessa por estudos sobre temáticas voltadas à educação. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/9785810437726445.
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acesso e permanência da população na escola nos dias atuais.
Tendo isso como base, este artigo debruça-se sobre a história da educação do Piauí no que diz respeito à educação superior. Nesse ínterim, pode-se afirmar que a educação piauiense
foi marcada por desigualdades e abandono por parte do poder
público e que as poucas instituições que lá existiam, atendiam
os ensinos de primeiro e segundo graus, em que a maioria dos
professores eram leigos ou professoras normalistas advindas
de outros estados brasileiros (SOUSA; FILHO, 2013).
No entanto, neste cenário, nota-se que deixa a desejar no
tocante à formação superior. Partindo dessa premissa, questiona-se: como se deu o processo de implantação da educação
superior no Piauí, levando em consideração a importância da
formação de professores para o estado?
Nesse contexto educacional brasileiro que se centra esta
pesquisa, em que se propõe discutir a inserção da formação de
professores no estado do Piauí, contextualizando a educação
nacional e local no limiar do século XX, abordando a principal
reforma da Educação Superior brasileira, ou seja, a Reforma
Universitária de 1968, assim como a introdução da primeira
Faculdade de Filosofia no Piauí.
É notório que a educação piauiense desde os primórdios
da educação brasileira, acontece de forma precária, ou seja,
poucas escolas primárias e secundárias para atender a uma
demanda sobrecarregada e posteriormente a necessidade da
implantação do ensino superior, para acolher o alunado que
findasse o ciclo de primeiro e segundo graus.
Considera-se esse artigo relevante pelo fato de enfatizar
o conhecimento sobre a história da educação piauiense, uma
Editora Via Dourada

Maria A. Alves da Costa; Márcia Cristiane F. Mendes; Niédja F. dos Santos | 211

vez que no momento do levantamento da literatura necessária
para desenvolver este estudo, o que foi encontrado acredita-se
ser insipiente, pois existem poucas pesquisas relacionadas à temática em questão, pois como ressalta Dias (2014 p. 18) “não
só no Piauí, mas na colonização brasileira como um todo, foi
um processo que tratou de esconder a história. No Piauí, talvez
isso seja mais grave, porque a nossa história é praticamente
desconhecida”.
Quanto ao procedimento metodológico, a pesquisa ampara-se em uma abordagem qualitativa com levantamento bibliográfico, baseando-se em autores da história da educação
nacional ARANHA (2012), SAVIANI (2007), MELO (2018), assim como pesquisadores que discutem a história da educação
piauiense, BRITO (1996), MELO (2006), SILVA (2015), CARVALHO (2014) entre outros.
Este artigo está dividido em: Introdução: sendo esta a
primeira parte onde é exposto do objetivo da pesquisa assim
como a justificativa. Percurso metodológico: responsável por
abordar o tipo de pesquisa e o procedimento metodológico. Revisitando a Educação superior no Brasil: trata-se da educação
superior no Brasil e suas reformas educacionais enfocando a
Reforma Universitária de 1968, no entanto, destaca-se também a criação da primeira Universidade brasileira. Discutindo
a história da educação superior no Piauí: discutiu-se acerca da
chegada do ensino superior e a implantação da primeira Faculdade de Filosofia do Piauí destinada a formar profissionais para
a docência, assim como a formação da primeira Universidade
Federal do Piauí. E por fim, as considerações finais que retoma
o objetivo principal e aborda os resultados que versam sobre o
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estudo desenvolvido.

2 PERCURSO METODOLÓGICO
O percurso metodológico consiste numa das partes mais
importantes de uma pesquisa cientifica, pois é nessa seção que
delineia-se como a pesquisa foi desenvolvida e em que pressupostos teóricos está embasada. Destarte, esta pesquisa ancora-se na abordagem qualitativa, que para Minayo (2001), trabalha
com a análise mais profunda das relações dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização
de variáveis.
Com o intuito de atingir o objetivo proposto optou-se por
desenvolver uma pesquisa de cunho bibliográfico, em que se
acredita que esse tipo de estudo forneça o suporte necessário
para a pesquisa. Para Martins e Pinto (2001),
A pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um
tema com base em referencias teóricas publicadas em
livros, periódicos e etc. Busca conhecer e analisar as
contribuições cientificas quando realizadas independentemente - analise teórica - como parte da investigação empírica (MARTINS; PINTO, 2001, p. 41).

Para tanto, tomando a citação acima como base, o artigo
foi amparado em pesquisas já realizadas e publicadas em diversos meios de produção do conhecimento como livros, periódicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado, obtendo-se
nesse caso uma compreensão mais ampla e diversificada sobre
a temática em tela.
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3 REVISITANDO A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO
BRASIL
Discutir a educação é uma tarefa ampla e prazerosa para
pesquisadores dessa área, no sentido de que estamos falando da
construção humana e desenvolvimento social, pois “o conceito
de educação, do ponto de vista epistemológico, é indissociável
do processo de humanização” (MELO, 2018, p. 42).
Ainda nessa mesma vertente, Pimenta e Anastasiou
(2005) traz à baila a contribuição da educação nacional que é
entendida como principal finalidade de inserir crianças, jovens
e adultos tanto no processo civilizatório quanto na problemática do mundo atual a partir da reflexão.
Corroborando com essa ideia, Romanelli (1986, p. 23)
ressalta que:
A educação para o desenvolvimento, numa realidade
complexa, como a brasileira, teoricamente não é um
conceito fácil de se construir, já que se trata de pensar
a educação num contexto profundamente marcado por
desníveis. E pensar a educação não é pensar esse contexto mesmo: a ação educativa processar-se de acordo
com a compreensão que se tem da realidade social em
que se está imerso.

A autora provoca uma reflexão acerca de uma educação
que não pode ser pensada nem realizada fora do contexto dos
indivíduos que irão usufruí-la, pois a ação educativa precisa
perpassar a realidade dos que dela precisam com a finalidade
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de fazer sentido enquanto educação para o desenvolvimento
social e humano.
Diante dessa pequena exposição sobre educação e seu
sentido e objetivo para a sociedade, iniciaremos nossa discussão acerca do objetivo central do estudo que é discutir a educação superior no Brasil, especificamente no Piauí.
Sabemos que o início da educação superior no Brasil não
data de muito longe. Partindo do pressuposto de que a educação de modo geral, não era um assunto de urgência para os governantes brasileiros desde a colônia, perpassando pelo império até a república, a educação nunca foi posta como prioridade
como algo que tinha o poder de auxiliar na transformação da
sociedade (COSTA; SANTOS; SILVA, 2014).
A proposta de um curso em nível superior teve início no
final do século XIX, na Reforma de Leôncio de Carvalho, porém
não tinha o intuito para a formação de professores, como relata
Vicentini e Lugli (2009, p. 54):
A ideia de um curso em nível superior na área da educação não é nova. Na Reforma Leôncio de Carvalho, em
1879, e nas reformas do ensino paulista de 1892 e de
1920, previa-se este nível de ensino; no entanto, sua finalidade não era a formação de professores.

O curso era voltado para a educação, mas não atendia às
necessidades educacionais da época, uma vez que a preocupação maior era com as questões de gestão, ou seja, [...] destinados a preparar diretores para atuarem em Grupos Escolares,
bem como inspetores de ensino [...] (VICENTINI; LUGLI, 2009,
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p. 54).
É certo que a Educação Superior no Brasil não conta apenas do início do século XX, mas sim, desde muito antes surgiram algumas tentativas em relação a esse ensino, no entanto
sem resultado positivo. E pode-se destacar também que não
eram voltados para a educação, como destaca Melo (2018, p.
70) eram cursos destinados à “formação de burocratas e de
profissionais liberais”.
Partindo também dessa afirmação, Fávero (2006, p. 20)
reitera que “a partir de 1808, são criados cursos e academias
destinadas a formar, sobretudo, profissionais para o Estado,
assim como especialistas na produção de bens simbólicos”.
Diante desse cenário, pode-se notar o descaso com a educação
e constata-se que existia uma emergência em cursos de níveis
superiores voltados para a educação brasileira.
Diante dessa premissa, no final do século XIX iniciou-se
a criação dos institutos isolados, ou institutos superiores, que
posteriormente, mais especificamente na década de 1920, esses institutos foram-se unindo e formando as universidades, a
exemplo dessa união, destaca-se a Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade de Minas Gerais (UFMG), (MELO
2018).
A respeito dessa união das instituições isoladas que se
formaram em universidades, Mendonça (2000, p. 134) destaca
que:
A reunião em universidade dessas instituições, entretanto, não teve um maior significado e elas continuaram a funcionar de maneira isolada, como um mero
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conglomerado de escolas, sem nenhuma articulação
entre si (a não ser a disputa pelo poder que se estabelece entre elas, a partir daí) e sem qualquer alteração nos
seus currículos, bem como nas práticas desenvolvidas
no seu interior.

Destarte, percebe-se que segundo a autora não houve
pontos positivos no que diz respeito à união dessas escolas isoladas de cursos superiores, pois não havia articulação entre os
currículos, assim como não existia comunicação entre si.
Já em 1934 nasce a Universidade de São Paulo (USP)
como referência para o livre pensar para o desenvolvimento da
intelectualidade, e posteriormente, outras universidades, em
meio a reformas educacionais e políticas (SAVIANI, 2007).
Sobre o sentido e a importância das universidades, Melo
(2018, p. 69) destaca que” a universidade compõe o desenvolvimento da própria história da educação brasileira em sua totalidade, por meio de percursos históricos que foram, igualmente, marcados por inúmeras crises, impasses, contradições,
mas também por conquistas”. O sentido da instituição chamada universidade expõe seu devido valor, que mediante todas
as crises e mudanças na educação, as universidades nasceram
e vieram para agregar valores, proporcionando uma realidade diferenciada para os indivíduos que terminavam o ensino
de segundo grau e posteriormente para galgar um ensino de
terceiro grau precisavam deslocar-se para outros países com a
finalidade de cursá-lo.
Diante desse contexto de surgimento das universidades
no país, assim como a estruturação de várias outras, Brasil afoEditora Via Dourada
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ra, o ensino superior praticamente ainda em seu nascedouro
entra em declínio com a ditadura militar (1964-1985), período
esse que se pode delimitar como sombrio e marcado pelo retrocesso e reformas educacionais assim como em outros setores.
Uma das reformas que se destaca nesse estudo é a Reforma
Universitária de 1968, levando em consideração que este estudo debruça-se sobre a educação superior brasileira, especificamente a piauiense.
No que diz respeito às reformas educacionais no período
militar, destaca-se:
A reforma do ensino dos anos 1960 e 1970 vinculou-se
aos termos precisos do novo regime. Desenvolvimento,
ou seja, educação para a formação de “capital humano”
vínculo estrito entre educação e mercado de trabalho,
modernização de hábitos de consumo, integração da
política educacional aos planos gerais de desenvolvimento e segurança nacional, defesa do Estado, repressão e controle político-ideológico da vida intelectual e
artística do país (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA,
2011, p. 29).

Partindo dessa premissa, o país estava voltado apenas
para o setor econômico desenvolvimentista e a educação tinha
que entrar nesse contexto, uma vez que ela seria responsável
pela formação dos indivíduos que iriam atuar no mercado de
trabalho que agia de forma crescente e desigual. No entanto, o
corpo discente do primeiro ao terceiro grau estaria prejudicado
com essa formação voltada apenas para atender à demanda de
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mercado, ou seja, o “capital humano” e não a formação humana.
Segundo Aranha (2012), a Lei nº 5.540/68, ou seja, a
Reforma Universitária trata de assuntos relacionados à reforma destinada ao ensino de terceiro grau, introduzidas na Lei
de Diretrizes e Bases que regia a educação nacional de 1961.
A autora ainda destaca que essas transformações na lei citada
ocorreram de forma rápida e silenciosa pelo Grupo de Trabalho da Reforma Universitária (GTRU), grupo este formado por
pessoas escolhidas pelo então presidente Artur da Costa e Silva4, que tinha por finalidade definir as diretrizes para o ensino
de terceiro grau.
O projeto dessa reforma foi compreendido por diversos
elementos, em que pode-se destacar o ponto de vista político
que chega a constituir uma pressão por acesso ao ensino superior, uma vez que existia uma demanda de modo específico
entre as camadas médias e o ponto de vista técnico que pretendia atender a uma exigência de racionalização para conter a expansão desordenada do ensino superior, assim como promover
meios para que as instituições pudessem vir a oferecer mais e
melhor o ensino, no entanto, com a participação estudantil sob
um controle de vigilância (VIEIRA, 2002).
É salutar destacar algumas mudanças que houve para o
ensino superior após a Reforma de 1968, em que se destaca a
extinção da cátedra, a introdução do regime de tempo integral e
dedicação exclusiva dos professores, a criação da estrutura departamental, a divisão dos cursos de graduação em duas partes
4
O Governo de Artur Costa e Silva durou de 1967 até 1969, período em que foi decretado o AI-5
e lançada a política econômica que deu origem ao chamado “milagre econômico”. Artur Costa e Silva foi
o segundo presidente do Brasil durante o período da Ditadura Militar, governando o país de 1967 a
1969.
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- ciclo básico e ciclo profissional -, a instituição da periodicidade semestral e o vestibular eliminatório (SHIROMA; MORAES;
EVANGELISTA, 2011).
Além dessas mudanças estipuladas pela Lei nº 5.540/68,
houve também um crescimento desordenado quanto ao número de matrículas em cursos de graduação, ou seja, existia
uma grande procura de ingresso ao nível superior e ao mesmo
tempo era ofertado, porém sem a mínima qualidade no ensino,
uma vez que a preocupação do governo era em números e não
em qualidade de ensino ou até mesmo no tripé que sustenta as
universidades: ensino, pesquisa e extensão.
E é esse cenário que a educação superior brasileira
estava mergulhada em meados do século XX, um ensino voltado para a mão de obra mercadológica e em outros setores,
sendo testemunhas de repressão, exilio e perseguição por parte
da ditadura militar.

4 DISCUTINDO A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO PIAUÍ
Diante de todo o contexto sócio-histórico e educacional
descrito no tópico anterior, importa destacar nesta seção sobre
a chegada da Educação Superior no estado do Piauí e sua influência para a formação de professores piauienses, uma vez que
esta se encontra imbricada à história da educação superior no
Brasil.
Sabe-se que a educação brasileira nunca foi vista com
prioridade pelos governantes que estiveram à frente da política nacional, regional e local, ou seja, em qualquer instância da
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federação, o campo educacional era posto em segundo plano.
Alguns autores como Brito (1996), Araújo (2012), Queiroz (2008) entre outros, destacam que a educação no Piauí,
principalmente no século XX, passava por alguns problemas,
como podemos elencar: a falta de escolas e as que existiam
eram precárias, as dificuldades de acesso e permanência nessas poucas instituições, a falta de professores com formação
específica para o magistério, assim como os poucos prédios que
poderiam ser chamados de escolares.
Corroborando com essa ideia, Queiroz (2008, p. 98)
também aponta que existia um “alto índice de evasão escolar,
e a relação muito baixa entre a população em idade escolar e
alunos matriculados em escolas”. Sendo assim, deve-se destacar que todos esses aspectos são heranças do descuido com a
educação pública, tanto em nível estadual como nacional.
É importante destacar a precariedade da educação
piauiense no século XX, principalmente no que diz respeito à
quantidade de crianças em idade escolar e o quantitativo de
escolas oferecidas pelo estado, ou seja, os números apresentam
que a procura era aproximadamente três vezes maior do que a
oferta de escolas.
Tudo encontrando por fazer neste sectôr da administração pública, [...]. O nosso problema educativo não é
tão simples, como parece, nem se resolverá, sem tempo
e sem dinheiro, com um golpe de singelo pragmatismo. Bastará, por ventura, um dado concreto: Temos,
aproximadamente, 80.000 crianças em idade escolar. O
Estado mantém 250 escolas, cm uma capacidade para
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15.000. Isto, em resumo e pela superfície, no tocante,
apenas, às possibilidades materiais mais prementes da
questão (ESTADO DO PIAUÍ. DIRETORIA GERAL DA
INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1932, p. 14).

Em relação à educação em nível superior no Piauí, pode-se afirmar que aconteceu de forma tardia, uma vez que o ensino nesse estado era voltado para as camadas mais elitizadas
que tinham condição financeira para custear os estudos de seus
filhos e as escolas públicas que existiam eram poucas e atendia
apenas os ensinos primário, secundário e colegial (atualmente
ensino fundamental e médio), ou seja, existia a necessidade de
atender à demanda dos que conseguiam concluir o segundo
grau (Ensino Médio). De acordo com Silva (2015, p. 93),
Até os anos de 1940 o Piauí possuía poucas escolas de
nível secundário (ginasial e colegial), ofertando basicamente o ensino primário e a formação de professores
normalistas, também de forma reduzida. Assim, nesse
período o sistema de educação do Piauí se encontrava
em condições bem mais precárias do que em outras regiões do país, de modo que onde ainda não tinha se
consolidado o ensino básico (à época, primário e secundário), o ensino superior era algo distante da realidade
local.

Conforme a afirmação do autor acima, o acesso ao ensino
superior no Piauí era algo distante da realidade dos piauienses
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na década de 1940, uma vez que o pouco ensino que se tinha
era concentrado apenas em primeiro e segundo graus, notando-se também a sua precariedade em comparação a outros estados brasileiros da própria região nordeste.
No que concerne ao corpo docente que atuava no magistério de primeiro e segundo graus, eram profissionais formados nas mais diversas áreas, “como jornalistas, economistas,
escritores, engenheiros, médicos, dentistas e, principalmente,
profissionais egressos da Faculdade de Direito” (SILVA, 2015,
p. 95).
Além dos profissionais que exerciam a docência por falta
de professores formados para o magistério, destacam-se também jovens intelectuais nas décadas de 1940 e 1950 que vinham
dos seminários, agências que contribuíram para sua formação
cultural, onde aprenderam língua portuguesa, francesa, grego
e latim, disciplinas predominantes no currículo do ensino secundário. E que também exercia a docência em cursos técnicos
e normais (ARAUJO, 2002).
Diante desse fato, a camada que obtinha um poder aquisitivo maior conseguia galgar um ensino superior deslocando-se para outros estados brasileiros a exemplo de São Paulo, Rio
de Janeiro e Pernambuco ou até mesmo para fora do país, como
Portugal e França (BRITO, 1996). E sendo assim, no Piauí começava a formar-se uma elite “intelectual” com o conhecimento advindo de outros locais (SILVA, 2015).
Tendo esse cenário na educação piauiense em pleno século XX, inicia-se o primeiro curso de ensino superior no estado, porém, não era destinado à formação de professores, mas
um curso na área do direito, que segundo Melo (2006 p. 72)
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“em 1931 é criada a Faculdade de Direito do Piauí”.
No entanto, essa primeira faculdade de Direito do Piauí
auxiliou na formação de inúmeras pessoas que queriam dedicar-se à magistratura, à advocacia e à promotoria, assim como
contribuiu para a formação de docentes na área em que foi formado para ministrar aulas na própria faculdade de Direito, e
para a política e funcionamento público (BRITO, 1996). Ainda
de acordo com o mesmo autor, “por muitos anos a Faculdade
de Direito do Piauí constituía-se a única alternativa para a formação em nível superior da juventude piauiense” (1996, p. 85).
Como destaca Carvalho (2014, p. 50) “essa faculdade tinha como propósito garantir a formação da elite burocrática local, seguindo uma tendência nacional de capacitar os membros
da elite para o futuro ingresso na magistratura, em cargos ou
exercício de funções administrativas”. A princípio essa faculdade de Direito atendia principalmente à camada mais abastada.
Importa ressaltar que a realidade da maioria da população do
estado, não tinha um alto poder aquisitivo e, consequentemente não conseguiam custear os estudos para seus filhos, sendo
eles movidos pela necessidade socioeconômica de logo ao término do segundo grau tentar galgar um espaço no mercado de
trabalho, mesmo que de baixa remuneração enquanto outros
não conseguiam o acesso nem ao ensino de segundo grau, que
por sua vez existia a necessidade de trabalhar na agricultura ou
até mesmo em atividades domiciliares para auxiliar no sustento de suas casas (COSTA, 2019).
Após a criação da Faculdade de Direito no Piauí (1931),
houve outras tentativas de implantação e implementação do
ensino superior no estado, com alguns pontos positivos, como
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se pode ressaltar, a Faculdade Católica de Filosofia (1958), idealizada e introduzida em solo piauiense através de ações da
Igreja Católica5, sob a égide da Sociedade Piauiense de Cultura
(SPC) tendo à frente o Arcebispo Dom Avelar Brandão Vilela. A
criação da Faculdade Católica foi resultado de um grupo bem
heterogêneo composto por clérigos, bacharéis, economistas,
médicos, dentre outras categorias profissionais (CARVALHO,
2014).
A Faculdade de Odontologia (1960) também implantada
com o auxílio da Igreja Católica, e pôr fim a Faculdade de Medicina (1968) que teve como inspiração a Faculdade de Odontologia. A faculdade de Medicina foi implantada a partir da visita do
médico sanitarista Miguel Martins nas dependências do Hospital Getúlio Vargas na capital piauiense (SILVA 2015).
Destarte, importa ressaltar que o foco central é sobre a
implantação do ensino superior no Piauí, voltado para a formação de professores, assim sendo, enfatiza-se a contribuição
da Faculdade Católica de Filosofia para a formação docente
piauiense. Sobre as principais finalidades da Faculdade citada
acima, Rêgo e Magalhães (1991) destacam que seu regimento
interno consistia em:
a) formar professores para o curso secundário e normal; b) dar aos estudantes ensejo de se especializarem,
conforme suas aptidões individuais; c) colaborar com
institutos oficiais, congêneres para a difusão da “alta”
cultura intelectual no Brasil; e d) realizar pesquisas nos
vários domínios da cultura que constituem objeto de

5
Importa ressaltar que a Igreja Católica foi de grande valia para o desenvolvimento educacional
do Piauí, atuando desde a capital como também no interior do estado, com a criação de escolas sejam
elas confessionais, de comércio ou preparatórias (MELO, 2006).
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seu ensino.

Convém salientar que os objetivos para os cursos da Faculdade Católica eram bem definidos, no entanto, quando se
analisa a sociedade piauiense de forma socioeconômica e histórica, nota-se que uma parcela bem reduzida da população do
estado tinha condições de frequentar a Faculdade, que era pública, no entanto, já existia um duro exame de vestibular para
que os alunos conseguissem adentrar aos portões da instituição (BRITO, 1996).
Desse modo, a Faculdade Católica de Filosofia vinha para
sanar as dificuldades em relação à formação de professores no
Piauí, levando em consideração que até aquele momento o estado ainda não contava com nenhuma instituição que ofertasse
o ensino de terceiro grau, ou seja, o ensino superior.
De forma nacional, os movimentos universitários começaram a agitar-se na década de 1960 com o início dos governos
militares no poder, no entanto no Piauí, foi na década de 1960
que os rumos do ensino superior ancoraram-se de forma mais
salutar. Segundo Melo (2006, p. 79),
A década de 60 inauguraria uma nova ação educativa
no Piauí, principalmente em relação ao espírito universitário, possibilitando o surgimento de novos estabelecimentos superiores e o fortalecimento da campanha
pela instalação de uma universidade no Piauí.

Como destacou o autor, através de muitas lutas, resistência pela parte estudantil, assim como investimentos do governo
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em parceria com entidades filantrópicas e com a Igreja Católica, o estado já possuía 4 instituições de ensino superior como já
foi mencionado anteriormente, no entanto, a união dessas instituições poderia resultar na realização do sonho da juventude
piauiense, ou seja, possuírem a Universidade Federal do Piauí.
Ainda em 1968, o Presidente da República, Artur da
Costa e Silva, assinava a Lei nº 5.528 criando a Universidade Federal do Piauí. Até aquele momento, apenas
o Piauí e o Mato Grosso não possuíam uma Instituição
Federal de Ensino Superior. A implantação ocorreu em
01 de março de 1971, a partir da fusão da Faculdade de
Direito, da Faculdade Católica de Filosofia, da Faculdade de Odontologia e da Faculdade de Medicina (CARVALHO, 2014 p. 52).

De fato, para o processo de implantação da primeira Universidade Federal do Piauí, na cidade de Teresina, foi de
suma importância a base das quatro faculdades já existentes e
consolidadas no estado desde a década de 1940. De certa maneira, a formação de professores no Piauí, a partir desse momento, abria novos horizontes com a criação da Universidade
Federal que em pleno período militar, iniciando sua proposta
curricular dentro das diretrizes da Lei nº 5.540/68 que teve a
finalidade de reformar todo o ensino superior no país.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
À luz do exposto no decorrer do texto, bem como para a
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compreensão do estudo, é necessário salientar que buscou-se
discutir acerca do processo de implantação do ensino superior
no Brasil e de forma específica, no estado do Piauí, onde se
percebe que a implantação das universidades ocorreu de forma
tardia tanto em nível nacional como em nível estadual.
Ancorada numa pesquisa bibliográfica, notou-se a importância de políticas públicas voltadas para o ensino superior
brasileiro assim com o piauiense, no que concerne à formação
de professores formados em nível de terceiro grau para atuar
no ensino secundário, normal e tecnológico.
Diante de um cenário político e econômico conturbado,
a educação acontecia sem metas prioritárias para seu desenvolvimento e que se agravava ainda mais no decorrer dos anos,
uma vez que o número de escolas não era suficiente para atender à demanda do alunado, pois no Piauí o número de escolas
era aproximadamente 3 vezes menor que o quantitativo da população em idade escolar.
Mergulhadas em pleno regime militar (1964-1985), o ensino superior brasileiro é submetido a atender às exigências da
reforma universitária de 1968, em que altera a Lei de Diretrizes
e Bases Nacional de 1961 e passa a atender a um regime mercadológico em que a educação era totalmente voltada para o
capital humano e não para a formação humana. O Brasil passava-se de um modelo totalmente agrário para o industrial e isso
refletia de forma negativa para a educação, uma vez que era
necessário apenas o ensino técnico para atender ao mercado
industrial.
As primeiras tentativas de universidades no Brasil, deram-se através da junção de algumas faculdades já consolidaSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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das. A Universidade de São Paulo (USP) é considerada a primeira instituição nos moldes de uma universidade, no entanto
as primeiras “universidades” que se formaram nesse modelo
de junção das faculdades foi a Universidade do Rio de Janeiro e
a Universidade de Minhas Gerais, porém, mesmo após a junção
continuaram sendo faculdades isoladas, sem mudança de currículos ou prédios únicos.
Quanto à educação piauiense, com o intuito de atender à
demanda que concluía o ensino de segundo grau, foi implantada a primeira Faculdade de Direito, com a finalidade de formar
uma elite que assumisse os assuntos burocráticos do estado,
todavia os egressos desses cursos também atuavam como docentes na própria faculdade.
Posteriormente criou-se também a Faculdade Católica de
Filosofia do Piauí que tinha como principal objetivo a formação docente para os ensinos secundário e normal, uma vez que
ampliava-se a necessidade de uma formação que suprisse as
exigências impostas pela nova lei que regulamentava o ensino
de primeiro e segundo graus. Portanto, destaca-se que a criação da primeira Universidade Federal do Piauí deu-se em 1971
na cidade de Teresina, pela junção das Faculdades de Direito,
Filosofia, Odontologia e Medicina do estado.
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CAPÍTULO 10
FORMAÇÃO DOCENTE EM PEDAGOGIA: UMA
(RE)CONSTRUÇÃO DE SABERES PARA A
INCLUSÃO EM EDUCAÇÃO
Raniely do Nascimento Fontinele Lima1
Juliana Silva Santana2
1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, sobretudo após a instituição da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação
Inclusiva (BRASIL, 2008), muito tem-se discutido sobre como
a escola brasileira deve-se (re)organizar para proporcionar
uma educação de qualidade para todos os estudantes, independentemente de suas especificidades (deficiência, dificuldades
ou quaisquer outras). Diversos componentes estão envolvidos
nesse processo de inclusão em educação: a aprovação e operacionalização de políticas públicas, a gestão escolar em atenção
às diferenças, a formação de professores para a prática inclusiva, a acessibilidade em suas amplas facetas.
Diante dessa complexa realidade, elegemos a formação
docente como mote para o desenvolvimento desta pesquisa, de
1
Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e pós-graduanda em
Psicopedagogia Clínica e Institucional pelo Centro de Educação CED/UECE.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4474779053950172.
2
Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação na Universidade Federal do Ceará
(UFC) - Bolsista CAPES. Professora do Centro de Educação na Universidade Estadual do Ceará (UECE),
curso de Pedagogia. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7218143551127362.
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cunho autobiográfico, objetivando narrar, de forma reflexiva,
experiências de formação docente sobre inclusão em educação
construídas ao longo de vivências escolares, na educação básica
e acadêmicas no curso de Pedagogia na Universidade Estadual
do Ceará (UECE).
Os dados aqui apresentados provêm das vivências de
uma das autoras – experiências da educação básica ao Ensino
Superior – refletindo acerca dos aspectos voltados à inclusão
em educação. Vale ressaltar que as experiências mencionadas
na pesquisa, não foram observadas com o objetivo de investigação, mas trata-se de narrativas docentes, que possuem valor
heurístico do método biográfico, como afirma Bueno (2002, p.
20):
O valor heurístico do método biográfico torna-se então
legítimo, não apenas em decorrência deste caráter específico da narrativa, mas, também, porque a biografia
é uma micro-relação social. [...] ou seja, no processo
de elaboração de sua narrativa há sempre a tentativa
de uma comunicação, mesmo que seja com um interlocutor imaginário, como é o que muitas vezes acontece
com os diários íntimos.

As análises fundamentam-se nas obras de Mantoan
(2003; 2013) e Figueiredo (2010) sobre inclusão em educação;
Pimenta (2018; 2012) e Tardif (2000) discutindo saberes docentes e Passeggi, Nascimento e Oliveira (2016) e Bueno (2002)
com as contribuições teórico-metodológicas à realização desta
pesquisa autobiográfica.
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Dessa forma, o texto está organizado em quatro seções,
narrando diferentes momentos da formação docente e considerando aspectos relacionados à perspectiva inclusiva em educação: a primeira irá narrar experiências do período escolar, vivências na educação básica; a segunda versará sobre o período
de graduação em Pedagogia, sobretudo as práticas vivenciadas
em estágios; a terceira tratará das experiências desenvolvidas
durante a realização da pesquisa de trabalho de conclusão de
curso (TCC) do curso de Pedagogia e, por fim, apresentaremos
as nossas considerações finais.

2 INÍCIO DA FORMAÇÃO: EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO PERÍODO ESCOLAR
Apoiadas nas contribuições de Tardif (2014), Pimenta
(2012) e Bueno (2002) que explicam que um professor inicia
seu processo formativo muito antes de entrar na universidade,
tendo construído ao longo de suas histórias saberes sobre o que
é ser professor, iniciamos a narração das experiências escolares,
ainda na educação básica, refletindo sobre algumas realidades
da escola, do ensino e, especificamente, de inclusão escolar. Segundo Passeggi, Nascimento e Oliveira (2016, p. 114) “O uso de
narrativas autobiográficas como fonte de investigação e método de pesquisa assenta-se no pressuposto do reconhecimento
da legitimidade da criança, do adolescente, do adulto, enquanto
sujeitos de direitos, capazes de narrar sua própria história e de
refletir sobre ela”.
O primeiro relato data de meados de 2001 a 2005, no contexto do Ensino Fundamental cursado numa escola particular.
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Nesse período, as discussões sobre educação inclusiva já eram
uma realidade na academia e em alguns espaços escolares, visto a obrigatoriedade da matrícula, permanência e escolarização
de qualidade de estudantes, público da Educação Especial nas
escolas comuns. No entanto, também sabemos que a resistência quanto ao cumprimento dessa lei, sobretudo nas escolas da
rede privada, configurava (e ainda hoje configura) um grave
problema. Importa ressaltar que inclusão em educação não se
refere apenas a esse público, mas inegavelmente, a chegada de
estudantes com deficiência nas escolas ampliou os debates, as
experiências inclusivas.
Assim, o que vem à lembrança ao buscar memórias desse período, nessa escola, é que, embora as salas fossem bastante numerosas, foram poucas as lembranças de alunos com
deficiência na escola. Ao mesmo tempo, é forte a recordação de
colegas de classe que não se “encaixavam” nos padrões estabelecidos pelas professoras, seja pelo seu comportamento, seja
pelas aprendizagens. Sobre tais padrões, Mantoan (2013, p. 29)
denuncia que:
É inegável que, por estarem pautadas para atender a
um aluno idealizado e ensinando a partir de um projeto
escolar elitista, meritocrático e homogeneizador, nossas
escolas produzem quadros de exclusão que têm, injustamente, prejudicado a trajetória educacional de muitos
estudantes.

À época, a estratégia utilizada para que as crianças
buscassem atingir as expectativas de comportamento e
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aprendizagem era “premiá-las” com estrelas, coladas na farda.
No entanto, essa estratégia reforçava uma prática excludente,
pois pautava-se na competição, na seleção por “capacidades”.
Percebia que, para alguns, ganhar estrelinhas era motivador
enquanto, para outros, ganhar estrelas era uma impossibilidade.
Quanto às aulas e à postura das professoras, em linhas
gerais, apresentavam características bastante tradicionais: aulas expositivas, muito tempo destinado à cópia de atividades
da lousa para o caderno, alunos sentados e calados, um certo
distanciamento hierárquico entre professoras e crianças que,
possivelmente, limitou a mediação pedagógica, a interação das
crianças, que sentiam-se intimidadas a participarem das aulas
em diversos momentos e o fortalecimento de vínculos afetivos.
Com isso, as crianças que destoavam desse “padrão” esperado
pela professora, sofriam sanções como as sucessivas chamadas
de atenção da professora.
Diante de tal realidade, é válido questionar se ali havia
uma preocupação em incluir todos os estudantes e, caso houvesse, como isso era sistematizado no plano de aula, nas ações
da professora? Mantoan (2003) afirma que, para promover a
inclusão, há uma necessidade de inovação na sala de aula; não
que os professores precisem fazer o extraordinário, mas que diferenciem suas práticas a fim de que o ensino chegue a todos da
turma, visto que ao ensinar de uma mesma forma, o professor
somente consegue suprir as necessidades de um “tipo” de aluno, aquele que se adapta àquela metodologia em uso, deixando
de lado todos aqueles que não se adaptam.
Refletindo sobre esse processo de exclusão em decorrência das especificidades dos alunos, vem a recordação de um
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outro tipo de segregação desses tempos escolares (e que absurdamente ainda é possível constatar nos dias atuais!): aquela
decorrente da falta de acessibilidade física/arquitetônica.
Em outra turma havia uma aluna com deficiência motora, com comprometimento da sua locomoção. Essa estudante saiu da escola devido à carência de acessibilidade física da
instituição, que só possuía escadas como forma de acesso às
salas de aula. Para que essa aluna chegasse à sua classe, era
necessário que algum funcionário a colocasse no colo e a levasse. Tal questão poderia ter sido facilmente resolvida mediante
a adoção de rampas de acesso e/ou a disponibilização de uma
sala de aula no térreo da escola, onde a criança pudesse acessar
os espaços com autonomia. Mantoan (2013) ressalta a urgência
das escolas brasileiras revirem certos padrões e práticas, sendo
essa prática de “deixar alunos para trás” extremamente precária e não condizente com as políticas nacionais de inclusão e
universalização do ensino.
Com base nesses relatos, constatamos que não é somente o ato de negar a matrícula ao aluno que o excluí do sistema
de ensino. As outras formas de acessibilidade, como a pedagógica e a arquitetônica aqui exemplificadas, também significam
verdadeiras barreiras ao acesso e às aprendizagens.
Sendo assim, faz-se necessário o cumprimento da garantia da matrícula juntamente com as condições necessárias para
a permanência do aluno na escola, como podemos observar no
parágrafo único do Art. 27 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) que
diz: “É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e
da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com
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deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação” (BRASIL, 2015).
À época da experiência citada, os saberes sobre inclusão
eram deturpados, em decorrência dos exemplos vivenciados.
Por alguns momentos, era possível “normalizar” aquelas
exclusões, pois ainda não era possível compreender que o
sistema era excludente. Nesse período, somos ensinados que o
esforço individual dita as conquistas de cada sujeito. Não somos
estimulados a adotar uma visão e compreensão coletiva dos
fatos, que certamente resultaria em maior responsabilidade
social e, por consequência, mais inclusão.

3 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E AS VIVÊNCIAS EM
ESTÁGIOS DURANTE O CURSO DE PEDAGOGIA.
A entrada na universidade sugere, inicialmente, que
aprenderemos a ser professores, nas suas amplas dimensões e
há um desejo de sairmos dessa experiência “formados”. No entanto, ao nos apropriarmos mais do nosso campo de atuação,
sob aspectos teóricos e práticos, percebemos que ser professor
está mais relacionado a continuidades e a processos do que a
resultados, fins. Pimenta (2012, p. 19) alerta-nos sobre o caráter dinâmico da profissão docente afirmando que “É na leitura
crítica da profissão diante das realidades sociais que se buscam
os referenciais para modificá-la”.
Inspiradas nessa compreensão, entendemos que (re)
pensar a inclusão escolar para além das experiências acumuladas até então, significa estudar mais sobre o assunto, conhecer
teóricos desse campo do conhecimento, ouvir relatos de profesSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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sores que já passaram pela experiência da sala de aula em sua
inerente heterogeneidade, discutir questões fundamentais com
os colegas de curso e professores, dentre outras práticas que
colaboram com a formulação de novos saberes, os saberes da
docência, do conhecimento.
Diante de múltiplas experiências conquistadas ao longo
do curso de graduação em Pedagogia, como disciplinas sobre
educação inclusiva, participação em seminários e eventos sobre o tema, leitura de obras de referência na área, dentre outras, elencamos a experiência do estágio para narrar as intensas reformulações possíveis a respeito da educação inclusiva. A
vivência teórico-prática vivenciada no chão da escola foi bastante rica.
Considerando que no campo educacional teoria e prática
são indissociáveis e possuem, ambas, um enorme valor para a
formação do indivíduo, Pimenta (2018) introduz a discussão
de práxis, buscando superar a dicotomia entre teoria e prática,
historicamente construída e, por vezes, ainda hoje creditada.
Dessa forma, a autora defende que o estágio:
[...] ao contrário do que se propugnava, o estágio não
é atividade prática, mas teórica, instrumentalizadora
da práxis docente, entendida esta como atividade de
transformação da realidade. Nesse sentido, o estágio
curricular é atividade teórica do conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, esta, sim,
objeto da práxis. Ou seja, é no contexto da sala de aula,
da escola, do ensino e da sociedade que ocorre a práxis
(PIMENTA, 2018, p. 62).
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Em contrapartida às vivências escolares mencionadas na
seção anterior, a vivência do estágio trouxe percepções mais
fundamentadas e ampliadas sobre inclusão escolar. Os estágios
aqui narrados aconteceram de março a agosto de 2017 na primeira instituição e de setembro de 2018 a abril de 2020, na
segunda instituição, sendo ambas escolas da rede privada de
Fortaleza.
A primeira experiência de estágio, em uma escola com
abordagem sociointeracionista de educação, foi vivenciada
numa turma de 5º ano do Ensino Fundamental, onde a professora regente, em vários momentos da aula, sentava-se com
a turma no chão da sala e fazia uma roda de conversa sobre os
conteúdos estudados. Nesses momentos, ela costumava ficar
com um caderno e caneta em mãos.
Durante sua aula, ela ia explicando o conteúdo e abrindo
momentos para que os alunos pudessem expressar-se. Cada
um tinha sua vez e quando alguém não queria expor sua opinião, ela seguia para o próximo aluno. Em algumas dessas situações, as crianças costumeiramente faziam comentários que
aparentemente não tinham ligação com o tema da aula e, mesmo assim, a professora conversava e anotava em seu caderno
essas falas.
Diante daquela ação da professora, despertou uma curiosidade sobre suas anotações, até mesmo sobre as falas que fugiam dos conteúdos abordados. Ao conversar com a professora,
foi possível compreender que, para ela, todas as ideias levantadas pelas crianças eram importantes, pois mesmo que não
tratassem dos conteúdos curriculares, expressavam seus interesses, suas compreensões, seus desejos e, assim, de alguma
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forma, essas ideias precisavam ser valorizadas.
Tal experiência diverge daquela vivenciada enquanto estudante na educação básica, em que somente importava a fala
da professora e seus conteúdos escolares. A partir dessa experiência no estágio, foi possível refletir sobre outras possiblidades de mediação docente, de fazer aula, dessa vez mais afetiva,
mais colaborativa e mais contextualizada.
Essa compreensão agrega fortemente saberes inclusivos,
pois destoa da compreensão homogeneizadora de todos aprendendo ao mesmo tempo o mesmo conteúdo com a mesma forma de ensinar e potencializa a diferença como compreensão
fundamental para o trabalho com as turmas que são, inerentemente, heterogêneas em características, ritmos e interesses.
Sobre a intensa rotina escolar e a famigerada preocupação em
ensinar os conteúdos exigidos em tempo hábil e de forma homogênea, Mantoan (2003, p. 13) problematiza:
O ensino curricular de nossas escolas, organizado em
disciplinas, isola, separa os conhecimentos, em vez de
reconhecer suas inter-relações. Contrariamente, o conhecimento evolui por recomposição, contextualização
e integração de saberes em redes de entendimento, não
reduz o complexo ao simples, tornando maior a capacidade de reconhecer o caráter multidimensional dos
problemas e de suas soluções.

Assim, nota-se o quanto se faz necessário que os docentes saibam reconhecer e valorizar os diversos tipos de conhecimentos trazidos por seus alunos, pois os diferentes saberes
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podem e devem ser relacionados entre si, fazendo com que os
alunos passem a sentirem-se parte importante da turma, protagonistas de seu próprio conhecimento.
Outra experiência marcante no estágio em outra escola
comum, essa com abordagem tradicional de ensino, possibilitou algumas reflexões a respeito de como os alunos com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) têm vivenciado as práticas
pedagógicas na escola.
Logo no início do estágio, conhecemos o termo “aluno de
inclusão” e a função “estagiária da inclusão”, que representava,
apesar dos termos, uma forma de segregação do aluno com
deficiência mesmo este estando dentro da sala de aula, mas no
momento, significava um cuidado diferenciado com esse aluno, uma forma eficaz de fazê-lo aprender, mesmo diante das
diferenças entre os saberes da criança e os temas abordados na
série.
Nessa situação, era responsabilidade das estagiárias realizarem o planejamento e as atividades para os alunos com
deficiência, enquanto a professora regente planejava as aulas
e atividades considerando apenas os alunos sem deficiência,
considerando-se, previamente, que a criança não conseguiria
aprender junto aos demais. Nesse caso, percebe-se que a concepção vigente é a de que são os alunos que devem “acompanhar
o ritmo” da escola e não o contrário. Mantoan (2003) explica
que numa perspectiva inclusiva, o movimento é exatamente o
contrário: as escolas que devem mudar, como um todo, para se
adaptarem às exigências dos estudantes.
Separar os alunos, adaptar atividades e até mesmo planejar vivências diferentes para determinados estudantes é uma
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prática segregadora e não condiz com os pressupostos inclusivos. Ao separar “o aluno de inclusão” dos demais, esse estudante com deficiência não vê na professora regente, um apoio, uma
parceira nas aprendizagens; ele percebe que está à margem e
a sua característica é pretexto para a exclusão. No entanto, naquele momento formativo e, em decorrência do contexto favorecedor de tal compreensão, parecia aceitável e, por vezes até
louvável, que a escola fizesse essa separação, visto que o intuito
era oferecer um suporte específico ao aluno com deficiência,
realizando atividades compatíveis às suas aprendizagens.
No entanto, ao contrário dessa prática, o que aprendemos nos debates da universidade e, posteriormente, enquanto
pesquisadora, é que o professor inclusivo é aquele que planeja
suas aulas e atividades pensando, considerando e valorizando as diferenças, as especificidades da sua turma. Figueiredo
(2010, p. 58) ressalta:
No espaço da sala de aula a convivência se torna mais
harmoniosa quando a professora consegue estabelecer com seu grupo um ambiente no qual as crianças
se sentem seguras, respeitadas, acolhidas e percebem o
reconhecimento do outro sobre suas ações. Para isso, o
professor deve ser uma referência de segurança sobre a
qual a criança pode se apoiar, estabelecendo rotinas de
trabalho cotidiano da sala de aula assegurando a participação de todos os alunos nas atividades de classe.

Assim, a partir dessas considerações, reafirmamos que
para que haja uma educação inclusiva, faz-se necessário que
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os professores planejem aulas diversificadas, que explorem diversas habilidades dos alunos, promovendo atividades em grupo, que possibilitem a cooperação e a tomada de decisões entre
eles, reconhecendo assim, a diversidade de seus talentos e estimulando a interação social.

4 EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS DURANTE A
PESQUISA DE TÉRMINO DO CURSO DE PEDAGOGIA: INCLUSÃO E AUTISMO.
A partir das experiências com a educação inclusiva, vivenciadas nos componentes curriculares do curso e (re)significadas no estágio, despertou o interesse no aprofundamento da
compreensão desse fenômeno, dessa temática. Assim, ao final
do curso de Pedagogia, realizamos uma pesquisa sobre autismo
e inclusão escolar, intitulada: “Narrativas de mães de crianças
com autismo sobre inclusão escolar3”, apresentada ao curso de
pedagogia da Universidade Estadual do Ceará (UECE).
O processo de pesquisa permitiu não somente que se
aprofundassem os estudos a respeito da temática de autismo e
inclusão escolar, como também oportunizou a compreensão de
como as mães das crianças com TEA percebem o trabalho que
as escolas comuns vêm desenvolvendo com seus filhos.
Vale salientar que a pesquisa de campo - entrevista com
as participantes - deu-se em meio à pandemia causada pela
COVID-19, que pode ser definida como: “uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencial3
Trabalho de Conclusão de Curso realizado pelas autoras desse artigo
em
2020.
Disponível
em:
https://siduece.uece.br/siduece/pesquisarItemPublico.
jsf;jsessionid=6C453C053BABD515567C608570BAB009.sidueces1. Acesso em: 30 abr. 2021.
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mente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição
global” (BRASIL, 2021). Sendo este um momento em que as
instituições de ensino estavam realizando suas aulas de forma
remota e on-line, devido à necessidade de distanciamento social, imprescindível para o controle da transmissividade desta
doença viral.
Então, embora esse não fosse o foco da investigação, para
além de relatos sobre educação inclusiva durante o período de
aulas presenciais, as participantes (mães de crianças com autismo) também expuseram de forma espontânea como as escolas estavam vivenciando a inclusão nesse contexto de distanciamento.
Durante esse processo investigativo, mais uma vez alguns conhecimentos sobre inclusão escolar foram reformulados, a partir de estudos e diálogos contínuos entre pesquisadora e orientadora. Um dos principais saberes construídos
diz respeito à forma como a inclusão escolar era compreendida pela estudante-pesquisadora, que referia-se, inicialmente, à
compreensão de que estudantes com deficiência deveriam ser
tratados de forma diferente na escola: aulas diferenciadas, professores diferenciados, atividades diferenciadas... Tal percepção
foi fortalecida sobretudo em decorrência da experiência do estágio, que demonstrava toda uma estrutura escolar que promovia a integração de crianças com deficiência, ao invés de sua
inclusão. No entanto, construiu-se a noção de que, de fato, a
inclusão não prevê práticas de ensino específicas, diferenciadas
para um, mas sim, práticas de ensino coletivas, diversas de tal
forma que todos possam beneficiarem-se delas. Tal construção
só foi possível mediante a práxis e um olhar crítico e reflexivo
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sobre as realidades escolares.
A aquisição da sensibilidade relativa às diferenças entre
os alunos constitui uma das principais características
do trabalho docente. Essa sensibilidade exige do professor um investimento contínuo e a longuíssimo prazo,
assim como a disposição de estar constantemente revisando o repertório de saberes adquiridos por meio da
experiência (TARDIF, 2014, p. 267).

Essa experiência, um verdadeiro redescobrir, foi marcante e significativo, pois para além da aprendizagem em si,
demonstrou também a importância do exercício da práxis, da
continuidade dos processos formativos e da incompletude do
professor, que tem sempre algo mais a buscar, a experienciar e
a aprender.
Integrar e incluir não são sinônimos e representam práticas bastante divergentes. A integração escolar está relacionada à inserção de alunos com deficiência na escola comum, enquanto a inclusão escolar refere-se não somente a tal inserção,
como também a uma reorganização do sistema educacional a
fim de que todos os alunos tenham seus direitos de aprendizagem garantidos, independentemente de suas especificidades,
ou seja, na inclusão há valorização das diferenças (MANTOAN,
2003).
Sendo assim, com base em alguns autores de referência,
como Mantoan (2003; 2013), bem como nos diálogos contínuos
entre pesquisadora e orientadora, foi possível que esses saberes
prévios fossem reestruturados e ressignificados, trazendo noSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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vos sentidos à compreensão de educação inclusiva e motivando
outras perspectivas de práticas pedagógicas inclusivas.
A partir dessas considerações, a experiência da pesquisa
com as mães de crianças com TEA, permitiu que se analisasse
o que é inclusão escolar para elas e notou-se que a maioria das
entrevistadas sente necessidade da adaptação de currículos e
atividades pedagógicas para os filhos, para que eles acompanhem suas turmas de forma eficaz. Elas avaliam que nos casos
em que a escola nega-se a atender essas necessidades, não está
havendo inclusão escolar.
Porém, na perspectiva da educação inclusiva, as diferenças dos alunos não devem ser um problema para a aquisição da
aprendizagem. Além disso, é valido salientar que é papel da escola mostrar a essas mães que seus filhos podem aprender, sem
precisar das “adaptações” e que, para que tais aprendizagens
aconteçam, o que pode ser necessário, em algumas circunstâncias, é uma diversificação de recursos didáticos que auxiliem no
desenvolvimento das crianças.
As dificuldades de entendimento sobre a educação inclusiva ainda são mal compreendidas até por educadores, que
muitas vezes acabam por realizar práticas que excluem, segregam, ao invés de incluir. Com isso, destacamos a importância
da construção desses “novos saberes” que podem resultar em
significativos avanços na qualidade da educação.
Com essas considerações percebe-se a importância de
uma formação continuada para os professores, para que seus
conhecimentos e práticas sejam sempre refletidos, renovados,
permitindo outras atuações em sala de aula, promovendo o ensino para todos, sem exclusões.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da narração reflexiva pudemos discutir a inclusão escolar e a formação em Pedagogia, considerando diferentes tempos e experiências formativas e suas características.
Consideramos que, ao contar essa história, estaríamos também
representando a realidade de muitos outros graduandos que
trazem suas concepções sobre o que é ser professor, quais estratégias de ensino são as melhores, dentre outras percepções e
que vão sendo reformuladas a partir das leituras, das práticas,
da aproximação com o aluno real, com a chão da escola.
Os saberes docentes não são imutáveis e nem tampouco
construídos exclusivamente durante a graduação em Pedagogia; eles antecedem a entrada na universidade e permanecem
sendo construídos durante toda a atuação do professor. Quanto
maiores as possiblidades de reflexão-ação, maiores as chances
de (re)significações, quebra de paradigmas, colaborações para
a escola que almejamos: de qualidade e inclusiva.
Embora o tema da educação inclusiva tenha sido amplamente divulgado, estudado e debatido, percebemos que ainda
guardamos cicatrizes históricas de exclusão e as reproduzimos
em nossas práticas. No entanto, a cada aproximação, a cada
aprofundamento teórico-prático, novas aprendizagens vão
acontecendo e, com elas, ampliam-se as possibilidades de verdadeiramente, agirmos de forma consciente na prática pedagógica inclusiva.
As narrativas docentes, das autoras, das mães participantes da pesquisa e de outras tantas que permearam o processo formativo, foram (e continuarão sendo) essenciais para
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fomentar reflexões e ações. A valorização dessas falas também
significa inclusão.
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CAPÍTULO 11
GESTÃO EDUCACIONAL E AS NARRATIVAS DE
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E
SUAS PRÁTICAS EDUCATIVAS NA
PANDEMIA (COVID-19)
Márcia Cristiane Ferreira Mendes1
Niédja Ferreira dos Santos2
Maria Aparecida Alves da Costa3
1 INTRODUÇÃO
As novas tecnologias na educação têm-se apresentado
como uma das ferramentas mais importantes para o ensino,
pois através de seus aplicativos, sites, plataformas, redes sociais, têm-se proporcionado uma divulgação dos debates atuais
1
Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba (2009), com area de
aprofundamento em Supervisão e Orientação Educacional; Mestrado em Educação pelo Programa
de Pós-Graduação em Educação - PPGE da Universidade Federal da Paraíba (2012). Doutoranda em
Educação pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Professora do Centro Universitário Uninta do
curso de Pedagogia. Atua como tutora da Educação a Distância, do IFCE, no curso de Matemática;
têm experiência na área de Educação, com ênfase em História da Educação, atuando principalmente
nos seguintes temas: História da Educação, Memórias e História Oral. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/6377103436374712.
2
Graduada em Pedagogia (2009) pela Universidade Federal da Paraíba com habilitação em
Orientação e Supervisão. Mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE)
da Universidade Federal da Paraíba, na Linha de História da Educação. Atualmente está como Gestora
Pedagógica da Prefeitura Municipal de João Pessoa onde é professora efetiva no Ensino Fundamental I e
como docente do curso de Pedagogia da Faculdade Três Marias. Tem experiência na área de Educação,
com ênfase na Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Educação Especial, Formação de Professores,
Gestão Escolar e Nível Superior. Se interessa por estudos sobre temáticas voltadas à educação. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/9785810437726445.
3
Pedagoga. Especialista em Psicopedagogia. Mestra e doutoranda pelo Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará (PPGE - UECE). Membro do Grupo
de estudos Práticas e Pesquisas Memória e Oralidade - (PEMO-UECE). Lattes: http://lattes.cnpq.
br/3305904539863361.
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da educação e metodologias de ensino inovadoras, e na modalidade de ensino de Educação a Distância, sendo aprovado
pelo Conselho Nacional de Educação, atuando por vários anos
e proporcionando a várias pessoas uma formação de ensino
superior e tecnológico.
Nesse sentido, no ano de 2020, no Brasil e no mundo, o
uso das ferramentas digitais para o ensino ficou mais evidente,
pois diante da pandemia provocada pelo Covid-19, os professores tiveram que se reinventar, apropriarem-se das inovações
tecnológicas para continuarem a ensinar, a dar suas aulas de
forma remota, utilizando as ferramentas digitais do Google
Meet ou Zoom. Segundo Moreira, Henrique e Barros (2020)
a virtualização dos sistemas educativos a que neste momento
estamos sendo obrigados a efetuar pressupõe a alterações dos
seus modelos e práticas e “obriga” o professor a assumir novos
papéis, comunicando de forma com as quais não estava habituado.
A temática escolhida para esse artigo foi “Ensino Remoto
e Covid-19”, impulsionada exatamente pela pandemia mundial
do coronavírus, e observando como os professores tiveram que
aperfeiçoar suas práticas pedagógicas, buscando novas metodologias de ensino, principalmente metodologias ativas. Ainda
segundo Moreira, Henrique e Barros (2020) essa foi uma fase
importante de transição em que os professores tiveram que
procurar aprender de forma emergencial a manusear programas e aplicativos, transformaram-se em youtubers gravando
videoaulas e aprenderam a utilizar sistemas de videoconferência, como o Skype, o Google Hangout ou o Zoom e plataformas de aprendizagem, como o Moodle, o Microsoft Teams ou o
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Google Classroom.
O ensino remoto constituiu-se uma metodologia de ensino que acontece não no mesmo espaço físico, mas a distância,
sendo de forma síncrona. Ou seja, estariam no mesmo horário, mas em locais diferentes, em que seriam transmitidas as
aulas através de plataformas digitais de aprendizagem e o uso
de ferramentas digitais que propiciam a transmissão de vídeo
e áudio. Além disso, dependendo da realidade das famílias, as
atividades são compartilhadas em um grupo de WhatsApp, em
que os professores buscam através de mais essa ferramenta estabelecer o vínculo de uma rotina pedagógica com as crianças.
Como afirma Saraiva, Traversini, Lockmann (2020) o ano letivo de 2020 mal começara no Brasil e as aulas presenciais foram
suspensas em função do Covid-19. Aqui e em grande parte do
mundo, alunos foram afastados das salas de aula.
Diante do afastamento, a alternativa de fazer com que
a educação não parasse e não houvesse um prejuízo maior, foi
aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, o ensino remoto. Essa alternativa anterior ao MEC foi aprovada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO), na tentativa de amenizar o prejuízo de aprendizagem dos discentes provocada pela pandemia de Covid-19. Conforme a indicação da UNESCO (2020): “A Unesco (Organização
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) lançou
nesta quinta-feira uma coalizão mundial para assegurar a educação a distância dos mais de 1,5 bilhão de alunos de 165 países
afetados pelo fechamento de escolas devido à pandemia do coronavírus”.
O interesse por esta pesquisa surgiu exatamente por viSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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venciarmos essas mudanças como docentes da educação básica e do ensino superior. De mudarmos de forma rápida para
um ensino presencial para aulas síncronas, de forma remota.
Isso provocou-nos uma inquietação ao percebermos as dificuldades dos professores em utilizar as ferramentas digitais,
visto que alguns não tinham sequer acesso à internet, ou/não
tinham a prática de uso das ferramentas digitais e alguns eram
resistentes às inovações tecnológicas. Tal motivação também
propiciou-nos pensar na problemática deste estudo: Como os
Gestores Escolares e os professores de Educação Física estão lecionando e utilizando as ferramentas digitais de aprendizagem
para continuarem a dar as suas aulas, mas de forma síncrona?
Esse questionamento perpassou o nosso imaginário e ajudou-nos a pensar na estruturação da pesquisa. Segundo Markoni e
Lakatos (2003, p. 159) “o problema de pesquisa parte de uma
dificuldade teórica ou prática, no conhecimento de uma coisa
real importância, para a qual se deve encontrar uma solução”.
Tomando como base o nosso estudo, nosso objetivo geral
foi refletir sobre a gestão educacional e as práticas educativas
dos professores de Educação Física, do ensino fundamental,
anos iniciais, no momento da pandemia provocado pelo Covid-19. Esse objetivo foi pensando, a partir da escolha da temática de pesquisa, como também da tentativa de responder ao
problema do estudo.
A justificativa deu-se pela necessidade de voltarmos ao
ponto inicial, onde começou o ensino remoto como alternativa
de substituição das aulas presenciais temporariamente e refletirmos sobre o reflexo da pandemia percebendo a importância
das ferramentas digitais para o ensino, a partir das narrativas
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de professores e gestores da educação básica que se reinventaram com novas práticas de ensino publicitando suas experiências com produções acadêmicas.
Este estudo tem-nos provocado a pesquisar não só as
dificuldades encontradas, mas também a possibilidade de nos
apropriamos de novas práticas para o ensino, tomando como
reflexão a urgência da transição e de que os professores poderiam estar familiarizados com as ferramentas digitais pedagógicas. Sendo assim, iremos discutir acerca de tais questões
partindo de reflexões dos profissionais da educação.

2 METODOLOGIA
Como abordagem metodológica recorremos à qualitativa, por utilizar-se de falas de professores quanto ao seu processo de transição das aulas presenciais para a remota. A subjetividade faz parte dos pressupostos teóricos dessa abordagem, pois
para a ciência, as experiências também são ponto de partida ou
se constrói o conhecimento.
Para o referencial teórico, tomamos como base o Portal
de Periódicos da Capes, o Google Acadêmico e a Scielo, visto
que a temática é recente, impulsionada pelo Covid-19 e as publicações partem dessa periodicidade, ou seja, a partir do ano
de 2020. Não que o ensino remoto seja recente, mas a substituição temporária do ensino presencial pelas aulas síncronas
deu-se no início do ano de 2020.
Os participantes foram 3 professores de Educação Física,
dos anos iniciais, da rede municipal de João Pessoa, em que um
está lotado na Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, dois na
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Escola Municipal Ernani Sátyro, onde também está a gestora
da respectiva escola que se constitui como autora desse artigo.
A escolha dos professores e da escola deu-se pelo fato de a gestora já se encontrar inserida no quadro de profissionais da instituição de ensino, o que facilita o acesso aos professores e sua
adesão voluntária para este estudo. Para a pesquisa, optamos
por não identificar os professores de Educação Física, apenas
classificá-los em: professor 1, professor 2, professor 3.
A área escolhida para a pesquisa é pelo fato de que tanto
a nossa cultura educativa em geral como a legislação educacional, valorizam mais as disciplinas de Português e Matemática
refletida nas avaliações escolares e organizadas pelo Ministério
da Educação e Cultura. E nesse momento de pandemia como
está sendo possível a realização dessas atividades em seus lares.

3 GESTÃO EDUCACIONAL E O ENSINO REMOTO:
PRÁTICAS EDUCATIVAS
Diante do contexto em que “o mundo precisou parar,
adotar novas dinâmicas e modos de produção e suspender o
funcionamento de espaços essenciais para o desenvolvimento
e para a formação dos sujeitos como espaços escolares formais,
centros de cultura, lazer e ambientes esportivos” (SANTANA,
2020, p. 43) uma outra área dentro da esfera educacional que
sofreu impactos significativos foi a Gestão escolar, tendo em
vista que esta é a responsável direta pela escola, comunidade
escolar e por suas demandas, além de responder às secretarias
municipais ou estaduais e ao Ministério da Educação – MEC.
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O gestor escolar tem uma função primordial para o bom
funcionamento e desenvolvimento da escola, sua performance
diante das necessidades, pode ser responsável pelo fortalecimento ou enfraquecimento dos aspectos administrativos e pedagógicos da instituição. Nesse período de aulas remotas novas
perspectivas são necessárias e suas estratégias para a condução
da equipe e a relação com toda a comunidade escolar também
deve ser reavaliada e reinventada de acordo com as necessidades, tendo em vista que o contexto social vivenciado exige atualmente um novo olhar na prática da gestão educacional.
A complexidade da organização, liderança e acompanhamentos dos processos e rotina escolar já é uma realidade na
modalidade presencial e este viés torna-se ainda mais evidente
no dia a dia das aulas remotas. As dificuldades do gestor nesse
período abre espaço para outras problemáticas, até então desconhecidas, como: prezar pela execução das aulas na modalidade remota, liderar os professores e funcionários dentro desse
“novo normal”, garantir o direito mínimo dos alunos em relação à participação nas aulas/atividades propostas, acompanhar
o fazer pedagógico dos professores e incentivá-los a conhecer e
utilizar suportes tecnológicos, fazer a mediação com os pais e
responsáveis em relação ao acompanhamento das crianças nas
aulas remotas, dialogar com a comunidade escolar sobre a importância do distanciamento e que estamos nos readaptando a
novas metodologias a fim de minimizar os prejuízos curriculares desse ano letivo e organizar a equipe de especialistas para
dar suporte aos professores, pais e alunos juntamente com a
gestão. Conforme Luck, 2013, o gestor escolar deve ser o articulador entre a estruturação e as propostas da escola envolvenSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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do pais, alunos, professores e comunidade a fim de vislumbrar
uma prática de gestão democrática e flexível de acordo com a
realidade.
Os gestores além de preocuparem-se com a dinâmica
de organização e administração de todas as demandas locais,
apontadas pela Secretaria e pelo MEC precisam atentar para
como será a execução do seu papel e o da escola na modalidade
remota. Nesse aspecto, Peres (2020) aponta:
O gestor, além da constante preocupação com as melhorias dos índices educacionais, passou a preocupar-se
com a transposição das aulas presenciais para aulas em
ambientes virtuais, administrando com isso, o seu próprio despreparo, e também, o despreparo dos docentes
para o uso de ferramentas tecnológicas para aulas virtuais, e em muitos casos, curvando-se para a ausência
de recursos tecnológicos dos alunos e de suas famílias
(PERES, 2020, p. 24)

A necessidade do distanciamento e a suspensão das aulas
presenciais, fez com que toda a comunidade escolar e as secretarias dos estados e dos municípios adotassem a disponibilidade
contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº. 9394/96,
Seção III – Do Ensino Fundamental, inciso 4º, de que o ensino a
distância pode ser adotado como complementação da aprendizagem no ensino médio, educação profissional técnica de nível
médio, educação de jovens e adultos, educação especial ou, em
situações emergenciais, na educação fundamental.
Nesse sentido, as atividades pedagógicas não presenciais
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utilizadas na Educação Básica, pode ser entendida por um conjunto de ações educativas realizadas pela mediação dos recursos
tecnológicos ou por outros meios, a fim de garantir atendimento escolar durante o período de restrições da presença física de
estudantes e profissionais da educação na unidade educacional,
em decorrência de Covid 19.
O documento que dá respaldo às atividades pedagógicas
não presenciais é a Resolução CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro de 2020 que institui Diretrizes Nacionais orientadoras para
a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de
agosto de 2020, a qual estabeleceu normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições
e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais durante o estado de emergência sanitária. E ainda destaca
que:
[...] a realização das atividades pedagógicas não presenciais não se caracteriza pela mera substituição das
aulas presenciais e sim pelo uso de práticas pedagógicas
mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação que possibilitem o desenvolvimento
de objetivos de aprendizagem e habilidades previstas
na BNCC, currículos e propostas pedagógicas passíveis
de serem alcançados através destas práticas (BRASIL,
2020e).

Dentro dos dispositivos legais mencionados, as unidades
de ensino tiveram que repensar suas práticas a fim de garantir os direitos mínimos estabelecidos pela Resolução já citada.
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Nesse sentido foi preciso estabelecer diálogo entre os gestores
escolares e sua equipe de especialistas e professores a fim de
reorganizar os aspectos didáticos e metodológicos, a saber: o
replanejamento curricular, a fim de possibilitar a efetivação
dos direitos de aprendizagem expressos no desenvolvimento
de competências e suas habilidades, previsto na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), nos currículos e nas propostas pedagógicas; o desenvolvimento de atividades pedagógicas não
presenciais com o uso de mídias digitais de acordo com a faixa
etária e o objetivo curricular (videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes
sociais, correio eletrônico, blogs, entre outros); programas de
televisão (canais abertos em que os professores puderam ministrar aulas para o público em geral); adoção de material didático impresso com orientações pedagógicas e distribuído aos/
às estudantes, seus pais ou responsáveis; orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados nos
materiais didáticos.

4 A PRÁTICA DE ENSINO DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ANOS INICIAIS E O ENSINO REMOTO
Os professores da educação básica, diante da pandemia
provocada pelo covid-19, estiveram a partir de março de 2020,
com as aulas suspensas, especificamente em abril, substituir
as aulas presenciais por aulas remotas, tendo que se reinventar para proporcionar o ensino às crianças e aos adolescentes.
Essa opção pelas aulas síncronas foi uma forma de amenizar
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o prejuízo de aprendizagem aos alunos provocado pela pandemia. Como afirma Moreira, Henrique e Barros (2020) com
efeito, a suspensão das atividades letivas presenciais, por todo
o mundo, gerou a obrigatoriedade dos professores e estudantes
migrarem para a realidade on-line, transferindo e transpondo metodologias e práticas pedagógicas típicas dos territórios
físicos de aprendizagem, naquilo que tem sido designado por
ensino remoto de emergência.
Assim, o Conselho Nacional de Educação (CNE), viu
como forma emergencial autorizar a continuação das aulas de
forma síncrona, utilizando-se de ferramentas digitais de aprendizagem. Ainda conforme Moreira, Henrique e Barros (2020)
os professores, nesse período, tiveram que aprender a gravar
videoaulas, a utilizar sistemas de videoconferência, como o
Skype, o Google Hangouts, Google Meet ou o Zoom e plataformas de aprendizagem, como o Moodle, o Microsoft Teams ou o
Google Classroom.
As problemáticas a partir de então foram surgindo, mesmo que as novas tecnologias positivamente tenham contribuído para a continuação das aulas, mas percebeu-se outra realidade, a de professores que não tinham acesso à internet, de
não saberem usar as ferramentas digitais de aprendizagem, de
alguns terem resistência ao uso das ferramentas digitais ou ao
uso de um computador ou notebook e até mesmo a resistência
ao novo, ao desconhecido. Esse fato é visto também nos discentes, de alunos que não tem computadores ou notebooks e de
não tem condições de colocar internet em suas residências.
Ao contrário da percepção da resistência de alguns professores ao novo ou às novas tecnologias, os alunos têm facilidade
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de apropriação a essas ferramentas. Se encantam pela rapidez
da informação, de interação com outros colegas, de interação
com o próprio instrumento digital. Os adolescentes aprofundam-se nas suas complexidades tecnológicas, sites, aplicativos,
interagem nas redes sociais e por fim, aqueles que têm maior
afinidade adentram em cursos superiores como uma profissão.
O que resta para as crianças e adolescentes que não tem o conhecimento tecnológico é apenas o acesso a esse mundo.
Ao tentar perceber como os professores da educação infantil foram-se adequando a essa nova forma de ensinar que
nos apropriamos das narrativas de professores da disciplina de
Educação Física, que lecionam para crianças dos anos iniciais
para aprofundar o nosso diálogo. Conversamos com três professores que disponibilizaram-nos seus relatórios de avaliação
de suas atividades. Os relatórios foram divididos em introdução, quadro de atividades do mês, temas das aulas, os desafios
encontrados e a jornada de trabalho do professor.
Quadro 1: Planejamento de aula – Professor 1 (Professor de Educação Física)
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Ao que se refere à introdução do relatório descrevendo a
prioridade da educação de acordo com os documentos legais, e
assim, enfatizando a relevância do instrumento e o que iria ser
abordado naquele instrumento.
Quanto ao quadro de planejamento do mês, no caso, referindo-se ao mês de fevereiro de 2021, logo de imediato visualizamos a diferença do ensino presencial para o remoto, pois
foram adequadas para aulas virtuais, utilizando-se de vídeos,
evidenciados no quadro acima.
O professor de Educação Física utilizou vídeos para que
os alunos pudessem fazer em suas casas, a fim de desenvolver a agilidade e a coordenação motora. Na atividade de 8 a 12
de fevereiro, a atividade uniu a fase escolar que a criança está
como o processo de alfabetização e a motricidade. Na atividade
1 pediu aos discentes: “A atividade consiste em soletrar o nome
do aluno e encontrar na imagem a atividade correspondente a
cada letra. Cada letra representa uma atividade física de fácil
execução e sem auxílio de materiais”.
Na segunda semana, a atividade do dia 15 a 19 de fevereiro, consistiu em trabalhar os membros superiores e para isso
realizou atividades, também com vídeos explicativos, utilizando
copos descartáveis. Para isso: “na atividade o aluno deve pegar
os copos sem tocar na garrafa tendo como foco a concentração
e atenção”. A terceira semana, do dia 22 a 26 de fevereiro, a professora reforçou o objetivo da disciplina e de seu planejamento,
que era trabalhar a agilidade e o equilíbrio, pedindo às crianças
para desenharem mãos e pés e colar no chão e ir seguindo o
caminho traçado no chão. Como descreve o exercício em seu
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planejamento: “na atividade o aluno desenha utilizando como
molde suas mãos e pés e em seguida recorta colocando-os no
chão, sempre alternado os membros para estimular o desafio”.
No processo avaliativo considera a importância da família no desenvolvimento escolar dos filhos, principalmente nesse momento de pandemia, visto que as atividades deverão ser
realizadas com a ajuda dos pais ou responsáveis. “Ao final deste
mês e com as atividades aplicadas é notório a importância da
participação da família durante as aulas. Mesmo tentando ao
máximo facilitar o entendimento dos alunos para a execução
das atividades, muitas vezes é necessário um auxilio”.
Quadro 2: Planejamento de aula – Professor 2 (Professor de Educação Física)

No relatório de avaliação, o professor pontuou sobre a
importância de adequar os temas considerando a faixa etária dos alunos, conforme a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), respeitando as diferenças, sendo elas culturais, raciais,
a condição social, o potencial físico e reiterando o direito de
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todos à educação e às mesmas oportunidades. A disciplina de
Educação Física também deve garantir o pleno desenvolvimento do educando, nos aspectos cognitivo, psicomotor, afetivo-social, considerando-os como independentes e interdependentes.
Um bom planejamento escolar deve estar vinculado à organização dos conteúdos da aprendizagem em cada unidade didática,
garantindo que estejam relacionados ente si, para sua melhor
compreensão.
Ao que se refere aos desafios encontrados, os professores
relataram ser a efetivação da participação dos pais na realização das atividades de Educação Física, o que não levam a sério
a educação nesse momento de pandemia. Como afirma o professor 2:
As participações dos alunos nas atividades são a minoria, os pais por sua vez não levam a sério a importância das realizações das atividades de Educação Física,
levando só em consideração as realizações das atividades das professoras polivalentes, o que leva isso ao
desterrense e desestímulo dos alunos, pois na maioria
das vezes eles (alunos) precisam da ajuda dos pais para
realizar e postarem as atividades propostas.

A alegação dos pais é que o trabalho impossibilita total
atenção e tempo para a realização das atividades. O mundo
tem-se tornado mais dinâmico e do mesmo modo exige das
pessoas maior tempo de dedicação ao trabalho em detrimento
da família, o que provoca uma desestruturação familiar. A Educação Física torna-se importante como qualquer outra prática
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curricular. Mas, para que ela efetive-se nesse momento pandêmico os pais deverão colaborar, não apenas realizando as atividades de matemática e português. Como afirma o professor 2:
Muitos pais alegam que trabalham o dia todo e não tem
tempo para acompanhar os filhos em suas atividades. E
a parte mais atingida são os alunos, pois eles deixam de
vivenciar todas as práticas apresentadas pela disciplina
que são de suma importância no dia a dia das crianças
e adolescentes. Aonde essas atividades apresentadas induzem que os alunos possam experimentar, viver, sentir, provar a corporeidade, a capacidade de reinventar
os movimentos, de fazer de novo e diferente, de usufruir o próprio corpo, Por outro lado, reconhecer que a
experiência do corpo e do movimento se dá no quadro
das produções socioculturais instituídas, como a ginástica, o esporte, a dança, os jogos e as brincadeiras.

O relato do professor 3 forneceu-nos em resumidas palavras escritas suas angústias quanto à educação e a esse momento que tiveram que substituir as aulas presenciais por remotas. As dificuldades de se reinventarem com metodologias
atrativas sendo elas síncronas.
com certeza um dos maiores desafios da minha vida no
âmbito escolar em meus 14 anos de experiência em sala
de aula, propor atividades a serem realizadas em casa
pensando em materiais que os alunos possam ter em
casa pra vivenciar as atividades práticas, tentando semEditora Via Dourada
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pre usar uma linguagem de fácil entendimento para os
alunos e seus pais, sempre a postos pra esclarecer as
dúvidas, mensagens de retorno dos pais pra mim muitas vezes chegam até de madrugada, parece até que alguns acham que estamos 24 horas disponíveis e não
entendem que também temos família, casa pra dar conta e problemas pessoais.

As mesmas dificuldades foram descritas pelo professor
2, que os pais não têm as mesmas preocupações de realizarem
as atividades como fazem para outras disciplinas. Só fato de
terem que também criar condições para os alunos exercitem,
tendo que ter agilidades motoras requer também dos pais essas
mesmas aptidões.
Como direcionadas as problemáticas do ensino remoto a
participação dos pais, outro ponto importante torna-se necessário mencionar, quanto ao acesso à internet, ao manuseio de
ferramentas digitais, na qual os professores tiveram que fazer e
editar vídeos para os alunos. Segundo o professor 3:
Também foi necessário de minha parte aprender a editar vídeos, a ser objetivo e claro nas propostas de atividade em casa, sempre com auxílio da minha esposa
que me ajuda muito nas gravações e nas edições. Desde
início da pandemia venho tentando usar materiais que
os alunos tenham em casa para a parte prática da Educação física, quando não é possível tento sempre adequar a realidade atual para que os conteúdos possam
ser passados e o plano decurso cumprido.
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Dessa maneira, foi desafiante para o professor, sem tempo necessário para transição de uma modalidade para outra,
terem que se apropriar das ferramentas digitais para o ensino
remoto. A pandemia provocada pelo Covid-19 que começou em
2020 e estendeu-se para o ano de 2021, vem deixando marcas
positivas e muito mais negativas. Visto as mortes ocorridas,
as sequelas emocionais e físicas que deixaram nas pessoas que
tiveram essa doença. Impositivamente os professores atualizaram-se quanto as diversas formas de ensinar utilizando as tecnologias, o que deveria ter acontecido de forma natural frente
ao ensino.
As várias instâncias governamentais utilizaram-se de lives, de cursos on-line, para que os professores apropriassem-se das novas tecnologias, aperfeiçoando-se. Os cursos foram
intensos e extensos, com a participação de professores que dominam a área como uma forma de socializar o conhecimento e
ajudar aos professores nessa nova realidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto em refletir sobre a gestão educacional
e as práticas educativas dos professores de Educação Física, do
ensino fundamental, anos iniciais, no momento da pandemia
provocado pelo Covid-19, percebemos que foi uma grande mudança metodológica que esses profissionais tiveram que enfrentar. Além de todo o contexto negativo de medo e de frustações
que a pandemia em si carrega, esses profissionais da educação
ainda estão lidando com dificuldades pontuais na condução de
suas rotinas referente ao ensino-aprendizagem.
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Os professores e todos os profissionais que direta ou
indiretamente estão envolvidos nesse processo, tiveram que
aprender a manusear tecnologias, programas, aplicativos e ferramentas até então não utilizadas pela maioria, em seu cotidiano escolar. Os recursos que eram utilizados como ferramentas
complementares, para ludicidade e abordagens diferenciadas,
tornaram-se exclusivamente essenciais para a dinâmica das
aulas e/ou envio de atividades na modalidade de ensino remoto. Nessa perspectiva percebeu-se outra realidade, de professores que não tinham acesso à internet, de não saberem usar as
ferramentas digitais de aprendizagem, de alguns terem resistência às ferramentas digitais ou ao uso de um computador ou
notebook, e até mesmo a resistência ao novo, ao desconhecido.
Esse fato é visto também nos discentes que não têm computador ou notebook e de não terem condições de colocar internet
em suas residências. Muitos deles dependem ainda do acesso
através dos pais ou responsáveis e muitos deles alegam não terem tempo para realização do acompanhamento, orientação e
envio das atividades dos seus filhos.
Mesmo diante de todos os percalços percebemos que os
professores estão incluindo em sua rotina, metodologias que
utilizam o recurso tecnológico como ferramenta para tentar
minimizar os danos em relação a aprendizagem da disciplina
de Educação Física no modelo de ensino remoto e ainda percebemos a importância da gestão para acompanhar, mediar e
auxiliar os profissionais da escola a fim de garantir aos alunos
seu direito às aulas. Portanto, espera-se que essas estratégias
minimizem os danos causados pelo ensino não presencial e
que os alunos não tenham tanto prejuízo em seu processo de
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aprendizagem.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei Nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da
União, Brasília, 20 dez. 1996
BRASIL. PARECER CNE/CP Nº 2/2020. Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da
Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas
educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de
ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
Diário Oficial da União, Brasília, 10 dez. 2020e.
LÜCK, Heloísa. A gestão participativa na escola. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2013.
MARKONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Cientifica. São Paulo: Atlas,
2003.
MOREIRA, José António Marques. HENRIQUES, Susana. BARROS, Daniela. Transitando de um ensino remoto emergencial para uma educação digital em rede, em tempos de pandemia. Revista Dialogia, São Paulo, n. 34, p. 351-364, jan./abr.
2020. Disponível em: https://periodicos.uninove.br/dialogia/
article/view/17123. Acesso em: 11 mar 2021.
PERES, Maria Regina. Novos desafios da gestão escolar e de
sala de aula em tempos de pandemia. Revista Administração Educacional, Recife, v.11, n. 1, p. 20-31, jan./jun2020. DisEditora Via Dourada

Márcia Cristiane F. Mendes; Niédja Ferreira dos Santos; Maria A. Alves da Costa |273

ponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/ADED/article/
view/246089/36575. Acesso em: 17 de mar. 2021.
SANTANA, Camila. Pedagogia do (im) previsível: pandemia,
distanciamento e presencialidade na educação. Debates em
Educação, Maceió, v. 12, n. 28, p.42-62, Set./Dez. 2020 Disponível em: https://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/
article/view/10308/pdf. Acesso em: 17 de mar. 2021.
SARAIVA, Karla; TRAVERSINI, Clarice; LOCKMANN, Kamila. A educação em tempos de COVID-19: ensino remoto e
exaustão docente. Revista Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 15,
e2016289, p. 1-24, 2020. Disponível em: https://www.lume.
ufrgs.br/bitstream/handle/10183/218250/001121943.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 11 mar 2021.

Série Saberes e fazeres da educação: volume 16

CAPÍTULO 12
METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO E SUA RELAÇÃO COM O EIXO ENSINO-APRENDIZAGEM
NO AMBIENTE ESCOLAR
Bruno Spindola Garcez1
Isabel Magda Said Pierre Carneiro2
Silvany Bastos Santiago3

1 INTRODUÇÃO
Os modelos educacionais atuais desconsideram, em muitos casos, a aplicabilidade de diferentes metodologias de ensino
em sua estrutura pedagógica, tornando a forma de repassar o
conhecimento unilateral, em que o docente dita as informações
e os discentes as escutam, sem, na maioria das vezes, compreendê-las. Segundo Antunes (2002), durante muito tempo, era
comum considerar o aluno uma “esponja”, que absorvia in1
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2
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UECE. É pedagoga do IFCE, lotada na Pró-Reitoria de Ensino (PROEN). Lattes: http://lattes.cnpq.
br/1030954758084059.
3
Doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É professora adjunta do IFCE
e docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UFC. Líder do Grupo
de Pesquisa e Estudos Transdisciplinares e Inclusivos na Formação de Professores do IFCE. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/8128196166798668.
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formações rapidamente, não havendo, no entanto, associação
delas ao seu universo de saberes, o que as tornava facilmente esquecidas, sendo um grande problema para o aprendizado
efetivo dos discentes.
Assim, a utilização de metodologias ativas, formas de ensino por meio das quais os alunos são estimulados a participar
de forma mais direta da construção de seu conhecimento, nas
disciplinas técnicas, possibilita um diálogo entre o conhecimento técnico repassado pelo docente e a aplicação deste na realidade em que o aluno está inserido, permitindo uma associação
em benefício do seu modelo social. Dentre as vantagens de se
diversificar as formas de repassar o conhecimento.
De acordo com Hoffmann (2005), promover modelos de
ensino-aprendizagem baseados em novos paradigmas educacionais e culturais é dinamizar oportunidades de ação-reflexão,
além de propiciar ao aluno, em seu processo de aprendizagem,
ponderações acerca do mundo, formando pessoas críticas, participativas e articuladas às novas exigências da sociedade contemporânea.
No Instituto Federal do Ceará, há uma dificuldade no
alinhamento entre o conhecimento teórico e sua dinamização
em sala de aula, sendo este um dos motivos da elevada evasão
de alunos ao longo de cursos técnicos. Essa evasão está ligada
a fatores individuais e sociais, como a dificuldade de se adaptar à vida acadêmica e eventuais falhas na formação escolar
anterior; e a questões didático-pedagógicas, como muito conteúdo teórico repassado em poucas aulas ministradas, dificuldade didática do docentes devido à priorização do “repasse”
do conteúdo para cumprimento do plano de aula semestral,
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materiais didáticos desatualizados, aulas pouco atrativas e
dinâmicas, falta de atenção do docente para as dificuldades
dos alunos e desmotivação em ensinar e preparar boas aulas
(KNUPPE, 2006).
No início dos cursos técnicos, os discentes matriculam-se em disciplinas básicas, como matemática e informática, que
dependem de sua formação escolar anterior, muitas vezes deficiente, e sem a sensibilidade docente, torna-se mais difícil e
maçante, levando à desistência. Assim, como forma de dinamização desse ensino, pode-se utilizar discussão de textos científicos, debates sobre problemas atuais na área, utilização de seminários como estímulo à participação e ao trabalho em equipe,
e realização de projetos de campo, que permitem a busca e a
aplicação de conhecimentos teóricos, estimulando a curiosidade e a interdisciplinaridade no curso para geração de resultados
aplicáveis na realidade do aluno, permitindo visualizar as utilidades do saber adquirido na transformação de seu meio social.
Este artigo surgiu dessa inquietação e objetiva abordar,
por meio de conceitos e resultados de pesquisas, as principais
metodologias ativas de ensino utilizadas em sala de aula, bem
como a aplicabilidade destas na qualidade do aprendizado do
aluno. Para isso, este estudo está estruturado na forma de revisão bibliográfica que aborda inicialmente os modelos de ensino, o papel do docente no aprendizado, as metodologias ativas
e os resultados de pesquisas aplicadas.

2 METODOLOGIA
O artigo foi estruturado na forma de revisão bibliográfiSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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ca abordando 4 tópicos: os modelos de ensino e aprendizagem
e suas características; as práticas docentes na construção do
conhecimento; as metodologias ativas na melhoria da aprendizagem; e os resultados da aplicação de metodologias ativas no
aprendizado. A busca de artigos ocorreu nas bases indexadoras e de dados bibliográficos nacionais e internacionais, como
a Scientific Electronic Library Online (SCIELO), MEDLINE e
SCOPUS, por meio da ferramenta Google Acadêmico® e com o
uso dos descritores: Educação Inclusiva; Metodologias Ativas;
Metodologia PBL; Flipped Classroom; Prática Docente; Gamificação.
A seleção dos trabalhos científicos para a construção do
artigo foi baseada em critérios como a relevância para a descrição do tema proposto (metodologias ativas e seu papel no ensino e aprendizagem), a apresentação de resultados de aplicação
das metodologias ativas escolhidas para discussão (aprendizados baseados em problemas, seminários, sala de aula invertida
e gamificação) e o tempo de publicação dos artigos, com preferência por trabalhos publicados nos últimos 10 anos.

3 METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
3.1 OS MODELOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM E SUAS CARACTERÍSTICAS
No estabelecimento do sistema capitalista, fortalecido
na era Pós-Revolução Industrial, levando a dicotomia entre patrões e empregados, somente a classe dominante efetivamente
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participava das decisões da sociedade e a outra era subjugada.
Diante disso, iniciou-se uma cisão entre os conceitos estabelecidos por Marshall (1967), o qual diz que o cidadão participa integralmente da sociedade, gozando de seus direitos civis, políticos e sociais. Com isso, houve uma dissociação entre as formas
de educação, gerando ensinos voltados ao âmbito intelectual e
outros direcionados à formação profissional para o exercício de
ofícios específicos, ligado à classe de baixa renda, para a geração de força mecânica e não intelectual (MOTA et al., 2018).
Uma das características oriundas desse modelo de ensino, ainda fortemente fixada em alguns sistemas, é a centralização do processo no professor, estabelecendo neste uma figura
autoritária, apoiada em uma relação verticalizada: o docente
detém o conhecimento e o poder de aprovação, e o aprendiz é
o indivíduo que não sabe o conteúdo e precisa aprender (MASETTO, 2010). Esse tipo de relação construiu um ensino mecanicista, em que o conteúdo restringia-se à teoria e a sua relação exclusiva no mercado de trabalho, utilizada para “ganhar
dinheiro”, não trabalhando, assim, a formação humana, social
e interpessoal, com construção de um caráter cidadão questionador e ciente da importância de seu papel na sociedade.
Cumpre destacar que os modelos de Institutos Federais,
segundo Aguiar e Pacheco (2017), surgiram como um novo
conceito de educação profissional e tecnológica, não se configurando nem como a “velha escola técnica”, nem como universidades de saber puramente intelectual, para promover uma
educação integrada e pautada na aproximação dos estudos teóricos, políticos e tecnológicos com a percepção e transformação da realidade socioeconômica pelos indivíduos formados.
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Essa perspectiva criou a ideia da inserção do trabalho não só
como ferramenta de atendimento às necessidades básicas dos
cidadãos, mas como forma de modificar o meio social em que
estava inserido, levando a uma coesão entre a educação e a formação cidadã.
A educação, assim, evoluiu desde o ensino disciplinado e pautado na obediência ao professor como único detentor do conhecimento, passando por modelos
que adotavam o aprendizado pelo reforço (behavioristas
), chegando ao século XX, momento em que se deu ênfase à
individualidade do aprendiz (PAGOTTI; PAGOTTI, 2005), tendo início a cisão da figura de autoridade docente inalcançável,
estabelecida historicamente pela sociedade capitalista, dando
espaço para a formação de valores, decorrentes desse processo,
a qual considera as particularidades físicas, intelectuais, sociais
e linguísticas de cada indivíduo.
Segundo Moura et al. (2001), a aprendizagem deve ser
uma construção de saberes que permite a atribuição de significado a conhecimentos técnicos obtidos pelo aluno e deve ser
realizada de forma eficaz pelo docente, devendo-se considerar
as experiências prévias individuais de cada aluno de forma a
tornar esse processo colaborativo.
Quando se elaboram novas metodologias de ensino, deve-se considerar os avanços, as necessidades e as potencialidades dos alunos, o que demanda um processo de observação
‘não pontual’, de forma contínua e cumulativa, não priorizando apenas o resultado, mas a identificação dos conhecimentos
construídos associados às dificuldades no percurso.
Deve-se considerar o ambiente de ensino heterogêneo,
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constituído por: a) indivíduos imaturos academicamente, ainda conduzidos direta e unicamente pelo professor para adquirir
conhecimento; b) indivíduos que buscam conhecimentos específicos e aplicáveis em seu meio, associados a saberes pré-existentes, os quais veem o docente como um tutor direcionador
de conteúdo em um aprendizado flexível e compreensível; e
c) aqueles proativos na busca pelo conhecimento por meio de
pesquisa, leitura e tecnologias digitais, que podem ser acompanhados pelo professor de forma passiva e diferenciada (SOUZA; ARAGON, 2018).
Alguns autores propõem a existência de diferentes estilos
de aprendizagem, associados aos meios sensitivos preferenciais
por meio dos quais os indivíduos adquirem o conhecimento e
processam as informações. Dentre eles, Fleming (2001) que propõe três domínios, sendo: domínio auditivo, onde se “aprende
ouvindo” por leitura oral, discussão e debates; domínio visual,
por meio do “ver e aprender” por tabelas, imagens, esquemas e
gráfico; e domínio cinestésico, o “aprender fazendo”, por meio
do qual o aprendizado é facilitado pela construção de modelos
e projetos.
Felder et al. (2002) também dividem o estilo de aprendizagem em processamento, forma que o estudante usa para
processar a informação recebida, classificado em ativo – por
meio de discussão e trabalhos em grupo – ou reflexivo – aprendizado voltado para si; percepção, que é a forma de recepção
da informação, sendo racional – por meio do discernimento
detalhista – e prático ou intuitivo – por abstrações e inovações;
assimilação, sendo o canal sensorial por onde a informação é
recebida, configurando-se, geralmente, como visuais e verbais;
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e compreensão, forma de estruturação da informação pós-assimilação, ocorrendo sequencialmente de forma linear e lógica
ou globalmente com base em informações diversas e variadas.
A partir do conhecimento desses estilos e das características de assimilação, processamento e análise de informações
de cada indivíduo, o professor pode atuar de forma mais precisa na elaboração de metodologias para o estímulo da aprendizagem e melhorar as comunicações com os alunos, desde a
utilização de canais físicos – comuns no ensino pedagógico por
estímulos sensitivos visuais, orais e cinestésicos – até emocionais, ao considerar a forma como o aprendiz relaciona-se com
o meio e como o aprendizado soma nesse processo tão importante na educação de adultos (SOUZA; ARAGON, 2018).

3.2 AS PRÁTICAS DOCENTES NA CONSTRUÇÃO
DO CONHECIMENTO
Segundo Felder et al. (2002), quando o professor adota
metodologias que privilegiam algum estilo de aprendizagem,
ou utilizam uma forma exclusiva de repassar o conteúdo, os
alunos que não têm facilidade com essa habilidade, além de
sentir dificuldade de aprender, tenderão a se desinteressar pela
aula. Assim, esse docente deve “falar várias línguas”, considerando a pluralidade de indivíduos na turma e as particularidades no aprendizado para que não haja incompatibilidade entre
as vias de transmissão e recepção das informações.
No entanto, ainda há resistência de alguns profissionais
em adequar suas metodologias e considerar que o aluno deve
ter papel ativo e direto sobre seu processo de aprendizagem,
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seja por acreditar que sua prática docente, construída, muitas
vezes, a partir de modelos educacionais ultrapassados, é suficiente e surte o resultado que almeja, ou por uma relação defasada com novos modelos educacionais e profissionais da área.
Considerando que o processo de aprendizagem deve ser
dirigido pelas necessidades de cada aluno, o professor precisa
ser capaz de identificá-las em sala de aula e desenvolver habilidades para trabalhar de forma heterogênea, e, por vezes,
individual, pois quanto mais informações obtidas por meio da
observação diária e prática de ensino, maior a facilidade para o
desenvolvimento de habilidades e estabelecimento de estilos de
aprendizagem que permitam um ensino inclusivo (FELDER et
al., 2002).
Um dos ponto-chave no estabelecimento desse tipo de
ensino é a avaliação dos alunos em turma, que, geralmente,
está atrelada a uma tradição secularmente orientada para a
realização de provas e atribuição de notas, visando ao avanço
nos anos letivos, o que reduz a educação à simples memorização de informações prontas e o educando a um ser unicamente
receptivo, desconsiderando os resultados qualitativos ao longo
do tempo, os quais tornam esse processo uma experiência de
vivências múltiplas (RAMALHO; HAUSSMAN, 2015).
Para estabelecer um adequado modelo avaliativo, o processo de ensinar deve ser dinâmico, para que o aluno goste e
sinta-se à vontade em estar presente na sala de aula, por saber
que consegue aprender e que suas limitações e dificuldades são
consideradas na sua formação. Além disso, é importante que o
professor faça uma autoavaliação, verificando as possíveis dificuldades em mudar suas práticas de ensino, o que continua
Série Saberes e fazeres da educação: volume 16

284 | Formação docente, história e memória: permanências e rupturas

sendo, como dito, um dos maiores desafios, principalmente,
quando as mudanças o retiram da zona de conforto e demandam novas formas de gerir suas disciplinas, diferente de modelos cristalizados pelos docentes ao longo da vida, o que os
afasta dos processos de formação pedagógica, pois garantem
que já ‘sabem o que é ser professor’ (LUCKESI, 1994).
Segundo Machado (2015), fazer uma reflexão constante sobre a prática pedagógica é uma tarefa fundamental para
os professores, pois contribui significativamente na escolha de
caminhos que promovam uma educação inclusiva e a construção de um saber coletivo, desenvolvendo as habilidades dos
educandos. Assim, as políticas e os programas de incentivo à
formação pedagógica são muito importantes, visto que grande
parte vem de uma base de ensino ou sistemas educacionais não
inseridos na realidade em que atuam.
Considerando-se a heterogeneidade da turma de alunos
e relacionando o conteúdo teórico à realidade em que estes estão inseridos, permitindo significações dos conceitos associadas a um constante aprimoramento das práticas de ensino e
avaliação docente, o docente pode determinar as metodologias
ativas que mais se adequam ao universo da sala de aula.

3.3 METODOLOGIAS ATIVAS NA MELHORIA
DA APRENDIZAGEM
As metodologias ativas de ensino são aquelas em que
o tradicionalismo é deixado de lado e as quais têm uma concepção de educação crítico-reflexiva com base em estímulo no
processo ensino-aprendizagem, resultando em envolvimento
Editora Via Dourada

Bruno Spindola Garcez; Isabel Magda S. P. Carneiro; Silvany Bastos Santiago | 285

por parte do educando na busca pelo conhecimento (MACEDO
et al., 2018). Esses instrumentos consideram as potencialidades de aprendizado visual, auditivo, cognitivo e reflexivo dos
alunos e estimulam sua responsabilidade na construção do
próprio saber, sendo necessário, segundo Baggio; Schossler;
Dullius (2010), que o professor atue como elo entre os dois.
Uma das teorias utilizadas na orientação da escolha de
metodologias que maximizem o aprendizado de acordo com
particularidades e parâmetros cognitivos dos alunos é o Cone
de Aprendizagem (Cone of Learning), elaborado pelo professor
Edgar Dale em 1969 (Figura 1).
Figura 1 – Cone de aprendizagem de Edgar Dale (1969)

Observa-se que as atividades que estão próximas ao topo
da pirâmide – ler, ouvir e ver – normalmente, não requerem
grande intervenção do professor ou colegas, sendo realizadas
passivamente pelo aluno ao seu tempo. Já as atividades que
estão na base da pirâmide, como apresentar um seminário,
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avaliar uma situação-problema, construir projetos ou realizar
atividades práticas, requerem ações mais ativas, reflexivas e cinestésicas dos alunos, com partes destas realizadas extraclasse,
demandando um maior auxílio do professor na construção do
saber coletivo e permitindo uma maior fixação do saber (SCHENEIDERS, 2018).
Dentre essas metodologias ativas, destacam-se a Aprendizagem Baseada em Problemas, por meio da qual são apresentadas situações para resoluções a partir de pesquisa; as Salas de
Aula Invertidas, em que o aluno internaliza os conceitos antes
da aula para posterior discussão; a Aprendizagem Baseada em
Projetos, que estimula soluções colaborativas entre os alunos;
as Atividades em Grupos, que estimulam a construção de um
conhecimento conjunto além da compreensão e respeito a opiniões diversas; os Seminários, os quais estimulam a capacidade
de organização, planejamento, expressão em público; a aplicação de Atividades Dissertativas, as quais estimulam a construção e interpretação de textos; e as Visitas Técnicas, para o
contato do estudante com situações reais (BARBOSA; MOURA,
2013; MACEDO et al., 2018).
As metodologias ativas de ensino fomentam novas possibilidades na formação do estudante a partir de características
sólidas e coerentes, tornando as ferramentas de aprendizagem
mais significativas (CAPELLATO; RIBEIRO; SACHS, 2019). Segundo Barbosa e Moura (2013) a expressão “metodologias ativas” ainda pode parecer novidade para professores que atuam
na Educação Básica e Tecnológica, mas, pelo menos em suas
formas mais simples, esses docentes conhecem meios de ensinar e de aprender que podem ser considerados ativos, ainda
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que não sejam conhecidos por essa expressão, como o ensino
por meio de projetos, grupos de discussão e seminários.
O ensino por meio da elaboração de projetos e experimentos técnicos na área de atuação, junto à realização de atividades em campo, podem estimular a interdisciplinaridade
e a curiosidade dos discentes, fazendo com que eles busquem
conhecimento científico, além de usar sua criatividade na elaboração de práticas e situações que possam tanto auxiliar na
resolução de problemas de sua comunidade, quanto gerar tecnologias aplicáveis a essa realidade, permitindo que participem
ativamente da sua formação intelectual, e correlacionem os conhecimentos técnicos adquiridos com situações cotidianas.
Outra prática que é bastante utilizada como metodologia ativa é a aplicação de seminários, os quais conferem, aos
alunos, o desenvolvimento de suas habilidades em pesquisa,
autonomia, comunicação e argumentação oral, por meio da
“substituição” do professor. Segundo Paim et al. (2015), essa
metodologia é uma ótima forma para o discente expor seus conhecimentos adquiridos, além da sua compreensão sobre determinado assunto, podendo, com isso, promover uma melhor
interação da turma por meio de debates e discussões construtivas.
Os seminários possibilitam o desenvolvimento de aptidões associadas à pesquisa de informações para argumentação
aprofundada, à linguagem escrita e oral, ao posicionamento
crítico relacionado ao trabalho de sua equipe e à compreensão
das complementações construtivas realizadas pelo professor.
A sala de aula invertida consiste em um método em que
o aluno estuda previamente um conteúdo e, durante as aulas,
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ocorrem atividades práticas em grupo e argumentações sobre
o tema com base no conhecimento trazido por ele; por sua vez,
o professor trabalha as dificuldades de aprendizagem por meio
de exercícios e atividades que auxiliem na fixação das informações (Figura 2). Nessa abordagem, o estudante deixa de ser um
expectador e passa a atuar ativamente na construção de seu
processo de aprendizado, já o professor assume uma postura
de orientador e tutor (BERRET, 2012; VALENTE, 2014).
Figura 2 – Esquema básico da sala de aula invertida e habilidades trabalhadas nos alunos com o uso dessa metodologia ativa no ensino

A utilização de metodologias ativas e diferenciadas estimula a autonomia do aluno por permitir que este atue como
protagonista de seu aprendizado, descentralizando a figura do
professor, como aquele que tudo pode. Além disso, essas metodologias devem ser realizadas de forma contínua, para que
haja adaptação gradual dos alunos e para que os discentes adeEditora Via Dourada
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quem-nas em sua realidade.

3.4 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DE
METODOLOGIAS ATIVAS NO APRENDIZADO
Diversas pesquisas vêm sendo realizadas para determinar o efeito da utilização de metodologias ativas sobre a relação
ensino-aprendizagem, como aplicação de questionários e gamificação, uso de seminários como forma de fixação de conteúdo, realização de atividades interventivas em modelos educacionais pré-estabelecidos e inclusão do aluno na construção
de seu aprendizado, por meio de salas de aula invertidas. Para
a inserção dessas metodologias, o professor deve atuar como
parceiro e corresponsável pelos alunos, planejando as atividades juntos e escolhendo metodologias que favoreçam sua participação (MASETTO, 2003).
A metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas
(ABP) foi utilizada por Mezzari (2011), como reforço ao ensino presencial via plataforma Moodle em disciplina do curso de
Medicina, com gerenciamento do ensino virtual realizado por
tutores.
Foram disponibilizados, previamente, materiais da disciplina, com posterior realização de atividades (chats) na plataforma para discussão de casos clínicos sobre o conteúdo. O
autor verificou diferença (P<0,05) nas médias dos alunos que
participaram dos chats (9,5/10 pontos) ou não (8/8,5 pontos)
além de relevância de 68,18% entre os alunos, o que aponta
que a utilização da metodologia ABP como, complemento no
ensino presencial de graduação, pode tornar mais efetiva a forSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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mação profissional.
Klein e Ahlert (2019) também avaliaram a metodologia
de ensino baseada em problemas no ensino técnico, a partir
de atividades complementares ao ensino e posterior aplicação
de questionários na turma. Os autores observaram que 83,3%
dos alunos avaliados relataram contribuição efetiva da metodologia na resolução das atividades e 79,2% para melhoria da
aprendizagem do conteúdo, além de 83,3% de alunos que aumentaram seu interesse e motivação para os estudos (Figuras
3 e 4).

Nesse trabalho, os autores aplicaram questionários, por
meio dos quais os alunos elencaram vantagens do uso dessa
metodologia, sendo a promoção de integração (25%), o trabalho colaborativo (18,3%) e a simulação de situações reais de
trabalho (18,3%) as mais citadas, o que vai ao encontro dos aspectos elencados por Woods (1994), como o compartilhamento
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de conhecimento entre os membros da equipe, a exploração do
problema, levantamento de hipóteses e elaboração de questões
de investigação e a aplicação do conhecimento para solucionar
problemas práticos e reais.
Outra metodologia ativa de uso bastante comum em sala
de aula é o seminário, em que se estimula a oralidade dos alunos, além de explorar de forma mais dinâmica e pessoal o tema
a ser apresentado, sendo, no entanto, necessário orientar os
alunos sobre o contexto social de uso desse gênero e a postura
diante dos colegas, bem como refletir a respeito das características textuais, organizacionais e sequenciais da apresentação. Nesse sentindo, Santana; Goya; Santos (2017) avaliaram
a inserção do seminário como estímulo à aprendizagem de
conteúdo nas disciplinas de química e determinaram pesos em
porcentagem para cada critério avaliado, sendo: gestão do tempo (12,5%), conhecimento do assunto (25%), capacidade de
expressão oral (25%), criatividade (25%) e postura em grupo
(12,5%), obtendo médias de 12,5; 22; 19,5; 21 e 12,5% para cada
critério, respectivamente, considerando-as satisfatórias para o
desenvolvimento da competência linguística oral da turma.
A utilização do seminário em conjunto com a metodologia de sala de aula invertida (flipped classroom) também foi
avaliada por Capellato; Ribeiro; Sachs (2019) no ensino de química dos cursos de graduação em Engenharia, com posterior
questionário. Os autores obtiveram aprovação de 46% da turma com o uso da metodologia, com 83% apresentando notas
entre 8 e 9 pontos e apenas 10% da turma ficando abaixo da
média, além de maior autonomia e cobrança dos discentes, o
que melhorou o desempenho, elevando em média 30% de suas
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notas. Segundo Paz; Nascimento; Silva (2006), essas técnicas
permitem ao aluno o desenvolvimento do pensar, argumentar
e expressar sua opinião sobre determinado assunto, fazendo
com que participe de forma ativa do seu próprio aprendizado.
O modelo de Sala de Aula Invertida (SAI) – caracterizado
por Bergmann e Sams (2016) como um modelo no qual “o que
tradicionalmente é feito em sala de aula é executado em casa,
e o que tradicionalmente é feito como trabalho de casa agora é
realizado em sala de aula” – foi avaliado, em comparação com
o modelo de ensino tradicional por Trevelin; Pereira; Oliveira
Neto (2013), a partir dos resultados de aprovação e reprovação de 4 turmas (37 alunos cada) que cursavam a disciplina
Sistemas Operacionais, utilizando as duas metodologias, sendo
que, para 3 turmas, utilizou-se o modelo de ensino tradicional,
por sua vez, para uma, foi usada a metodologia SAI. Os autores
observaram uma redução de 43% do índice de reprovação das
turmas, com 90% dos alunos preferindo a metodologia SAI ao
invés da tradicional.
Pavanelo e Lima (2017) avaliaram a inserção de metodologia de Sala de Aula Invertida (SAI) em disciplinas de Cálculo
Diferencial e Integral I, do curso de graduação em Matemática
com aplicação de questionário ao final das disciplinas para avaliação pelos discentes. Os autores observaram um aumento de
37% nas médias dos alunos, com 80% destes obtendo notas
acima dos 8 pontos, além de redução de 54% no tempo médio
para resolução dos exercícios, com 70% dos alunos resolvendo-os entre 2 e 4 horas. No entanto, apenas 23,3% dos alunos
elogiaram totalmente a metodologia SAI, com 30% ainda sentindo falta de aulas expositivas. A mais, 6,7% demonstraram
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estar com dificuldade de adaptação ao método e 13,3% com
problemas no material on-line, resultando em nota média da
metodologia de 8,4, que, mesmo sendo satisfatória, demonstra
que a inserção de um novo método de ensino requer tempo,
paciência e deve-se adaptar às particularidades dos alunos, a
fim de ir mudando seu pensamento tradicionalista de aprender.
A gamificação em ambientes de aprendizagem virtual
também é uma metodologia ativa interessante para auxiliar no
ensino. Ela baseia-se no uso de elementos games, como estratégias, pensamentos e problematizações, em contextos fora dos
games para motivar, aumentar a atividade e reter a atenção
dos alunos (KAPP, 2012). Nesse sentido, Silva, Sales e Castro
(2019), avaliaram o ganho de aprendizagem proporcionados
pela gamificação em aulas de física do Ensino Médio, obtendo
ganho (P<0,05) de 0,38 na aprendizagem dos alunos que tiveram aulas gamificadas em comparação às tradicionais (0,11),
além de aumento no engajamento e capacidade de raciocínio
para resolução de problemas (Figura 05).
Figura 05 – Resumo dos resultados do ganho normatizado de
Hake dos grupos controle e experimental (avaliados por
aplicação de testes)
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Assim, pode-se observar, a partir dos resultados abordados, que as aplicações de metodologias ativas melhoram o
desempenho dos alunos, permitindo uma maximização do rendimento escolar e tornando as aulas mais atrativas, além de
permitir um polimento de práticas pedagógicas docentes, tornando-as mais heterogêneas e inclusivas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos conceitos e resultados abordados, pode-se
concluir que as metodologias ativas de ensino são alternativas
para reflexão e melhoria nas práticas pedagógicas docentes e
que proporcionam um ensino mais inclusivo com efeito positivo sobre a relação ensino-aprendizagem, por permitir que os
discentes sejam parte fundamental no processo de construção
de conhecimento. No entanto, para a efetividade em sua aplicação, o professor deve abandonar práticas tecnicistas cristalizadas que ainda são via de mão única e tornam a relação ensino-aprendizado algo maçante, além de buscar conhecer as
particularidades de seus alunos, promovendo um ensino heterogêneo e inclusivo em sala de aula.
Ações interventivas que visam à inserção de metodologias
ativas devem ser realizadas periodicamente nas instituições de
ensino, promovendo uma dinamização na forma de repassar o
conteúdo, reduzindo, assim, a evasão escolar. Nesse sentido, os
docentes, que atuam como elo nesse processo, devem estar em
constante mudança, avaliação e burilamento de suas práticas
pedagógicas, por meio de estudo, experimentação e participação em processos de formação pedagógica, geralmente dispoEditora Via Dourada
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nibilizados pela instituição.
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CAPÍTULO 13
O OLHAR DO PSICÓLOGO ESCOLAR SOBRE O
SOFRIMENTO PSÍQUICO DOS PROFESSORES
EM TEMPOS DE PANDEMIA
Nívia Maria Vasconcelos Tavares1
Maria Eduarda Sousa Rocha2
Thaís de Sousa Florêncio3
1 INTRODUÇÃO
O período de quarentena causado pela crise de saúde da
pandemia do Covid-19 resultou no fechamento de escolas e universidades públicas e privadas. Como opção para a continuidade do ensino, realizou-se a substituição das atividades escolares presenciais para um ensino remoto (UNESCO, 2020). As
pesquisas recentes mostram que boa parte dos docentes estão
fragilizados psicologicamente, devido à sobrecarga de trabalho;
uso de novas técnicas sem domínios, incertezas e inseguranças
sobre o retorno das aulas e o processo de aprendizagem dos
1
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Educacional pelo Instituto Formar; Formanda em Clínica em Gestalt terapia pelo Instituto Poiesis.
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3
Doutoranda e Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Estadual do Ceará (PPGE-UECE). Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual
Vale do Acaraú (UEVA). Especialista em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade Montenegro.
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alunos. Além de circunstâncias pessoais que atingiram a todos,
como o medo da doença, ansiedade, depressão, exaustão, desgaste emocional e físico e os cuidados que precisam ter com
seus próprios familiares em casa (POTT, 2020).
O interesse pela pesquisa surgiu em virtude das experiências profissionais no espaço escolar, o trabalho realizado
como Acompanhante Terapêutica (AT) e, principalmente, o
desejo de ampliar a prática do psicólogo escolar diante do sofrimento psíquico dos professores. Reconhecendo a importância de compreender que a psicologia escolar não se limita ao
campo de atuação, mas também a um compromisso teórico e
prático com perspectivas críticas com os aspectos sociais, políticos, culturais, históricos e que ressaltam os interesses da escola (instituição), família, profissionais (professores, coordenadores, auxiliares) e dos alunos (SOUZA; RIBEIRO; SILVA, 2011).
Segundo Fontana e Pinheiro (2010), essa invisibilidade, a
sobrecarga de trabalho, menos tempo de lazer e convívio familiar, estão gerando sofrimento psíquico, adoecimento, insônia,
fadiga muscular, estresse e ansiedade nos docentes. Pensando
sobre esse contexto que muitos professores vêm passando há
muito tempo e que foi apenas enfatizado pela pandemia, a pesquisa apresenta o seguinte questionamento: como o psicólogo
escolar analisa e contribui para a prevenção do sofrimento psíquico dos professores em tempo de pandemia?
Para alcançar as respostas desse questionamento, o artigo tem como objetivo geral compreender a percepção dos psicólogos educacionais sobre a sua contribuição na prevenção do
adoecimento psíquico de professores. Assim, sendo possível ter
um olhar mais amplo sobre a nossa atuação, enquanto psicóloSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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gos escolares e as possíveis estratégias que podemos construir
para a prevenção desse adoecimento.
Os teóricos utilizados para embasar a pesquisa foram:
Borralho (2020); Silva (2020); Deffaveri, Méa e Ferreira (2020);
Pott (2020); Schmidt (2020); Motta e Romani (2019); Costa e
Silva (2019); Tostes (2018); Diehl e Marin (2016); Dias (2014);
Barbosa e Marinho-Araujo (2010) entre outros.
O artigo é uma pesquisa qualitativa e descritiva, que
aborda a importância do cuidado com os professores e o papel
que o psicólogo escolar exerce para amenizar esse sofrimento. Como também uma pesquisa de campo, realizada a partir
de uma entrevista com as psicólogas de escolas públicas e privadas. Entretanto, a pesquisa apresenta algumas restrições, as
entrevistas não foram realizadas pessoalmente, mas enviadas
por e-mail e respondidas pelas profissionais de psicologia escolar. A justificativa para isso, são os devidos cuidados e restrições
que são necessários em tempos de pandemia do Covid 19.
Em síntese, esse artigo é dividido em quatro partes: na
primeira, será exposta a metodologia; na segunda, o referencial
teórico com um capítulo sobre a saúde mental dos professores
e o segundo capítulo sobre o olhar do psicólogo escolar e suas
estratégias de intervenções; a terceira são os resultados e discussões coletados a partir das entrevistas com as profissionais
e a quarta parte são as considerações finais.

2 METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, com a característica de não ter estatística e
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que busca analisar dados não-mensuráveis, como sentimentos,
sensações e percepções, sendo a experiencia do objeto de estudo e do pesquisador, aspectos importantes para o desenvolvimento da pesquisa (GIL, 2002). Ou seja, enquanto a pesquisa
quantitativa é compreendida como objetiva, racional e que precisa ter uma neutralidade do pesquisador, por meio de testes
estatísticos, por outro lado a pesquisa qualitativa é subjetiva,
onde entende que não existe uma neutralidade por parte do
pesquisador e do objeto de estudo, sendo um influenciado pelo
outro, a própria presença do pesquisador ocasiona uma mudança no meio (PATIAS; HOHENDORFF, 2019).
Quanto ao procedimento, tem como tipo de pesquisa um
estudo de caso, que busca como objetivo aprofundar e descrever de forma detalhada um determinado fenômeno, utilizando
como técnica a relação da teoria com a prática e as vivências
do pesquisar no meio, procurando observar, analisar e discutir
sobre o que está sendo investigado. Nesse tipo de pesquisa, é
muito importante que o papel do pesquisador seja bem definido (para os que passarão informações), assim não será confundido com alguém que irá julgar, criticar, supervisionar ou
avaliar o objeto de estudo (GODOY, 1995).
Nesse caso, segundo o objetivo da pesquisa de compreender a percepção dos psicólogos educacionais sobre a sua contribuição na prevenção do adoecimento psíquico de professores,
ela é caracterizada como pesquisa qualitativa descritiva. Desta
forma, a pesquisa descritiva tem como propósito descrever as
características de um fenômeno, população ou fazer uma relação entre variáveis (GIL, 2002, p. 42).
Entre as pesquisas descritivas, salientam-se aquelas
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que têm por objetivo estudar as características de um
grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência,
nível de escolaridade, estado de saúde física e mental
etc. Outras pesquisas deste tipo são as que se propõem
a estudar o nível de atendimento dos órgãos públicos
de uma comunidade, as condições de habitação de seus
habitantes, o índice de criminalidade que aí se registra
etc. São incluídas neste grupo as pesquisas que têm por
objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma
população. Também são pesquisas descritivas aquelas
que visam descobrir a existência de associações entre
variáveis, como, por exemplo, as pesquisas eleitorais
que indicam a relação entre preferência político-partidária e nível de rendimentos ou de escolaridade.

A pesquisa utiliza como instrumento de coleta de dados a
entrevista semiestruturada. A entrevista é uma forma de obter
informações a partir da construção de um formulário de perguntas, utilizada bastante no âmbito das ciências sociais e sendo considerada uma interação social, porque existe um diálogo
entre suas partes (a que coleta e a outra que oferece a informação) (GIL, 2008). Então para a coleta de dados foi enviado
um convite para sete profissionais de psicologia escolar, mas
apesar de todas terem aceitado participar, apenas seis tiveram
a disponibilidade de responder no prazo da entrega das entrevistas (uma semana). Uma delas não manteve contato para
informar a causa da ausência.
Ademais, os critérios de inclusão para os participantes
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da pesquisa são: aproximadamente sete psicólogas educacionais que estão há mais de um ano nesse serviço, que realizam
trabalhos nas escolas ou universidades e que foram escolhidas
por livre adesão, ou seja, vai depender da disponibilidade de
cada participante. Os critérios de exclusão, são psicólogas que
trabalham nas demais áreas (organizacional, esporte, hospitalar, entre outros) e estão a menos tempo no serviço. Entretanto,
devido essa situação de pandemia do coronavírus, o campo de
pesquisa foi por via E-mail (algumas profissionais também são
de outras cidades).
E para analisar os dados, foi utilizado a Análise de Conteúdo de Bardin, que seria uma técnica de caráter ético, objetivo,
subjetivo e social de analisar as comunicações, seja verbais ou
não-verbais, do que foi dito nas entrevistas, jornais, notícias,
cartas oficiais, observado pelo pesquisador, entre outros. Utilizando para análise do material as vertentes teóricas e a classificação de temas e categorias, dessa forma o leitor terá uma
melhor compreensão do conteúdo analisado (HENNIG SILVA;
FOSSÁ, 2015).

3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 A SAÚDE MENTAL DOS PROFESSORES
As escolas surgiram na Antiguidade e eram centradas no
adestramento militar; na Idade Média eram voltadas para uma
visão mais religiosa e focada no ensinamento do cavalheirismo dos barões; enquanto no capitalismo existiram cobranças
nas reformas dos sistemas educativos e inovações tecnológicas,
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para que fossem geradoras de produções cientificas mais rápidas e aumentassem a força do trabalho (economia) e da globalização. Com isso, os professores seriam esses profissionais que
ensinariam os jovens a serem máquinas de produções para o
crescimento econômico do país, ocasionando um novo trabalhador flexível, polivalente, útil, disciplinado e competitivo para
o capitalismo neoliberal. Ou seja, profissionais que atuariam
com foco na produtividade, racionalidade, adaptação e adestração dos alunos (TOSTES et al, 2018).
Podemos observar que a educação, valorizada e almejada
por todos, tem passado por grandes reconstruções e ressignificações no decorrer dos anos, sendo seu objetivo proporcionar
uma transformação da realidade, mas no cotidiano esse cenário ainda se encontra diferente do que é planejado e divulgado.
Com a pandemia do Covid 19, esse cenário tem sido evidenciado, mostrando que a educação é influenciada pelas questões sociais, políticas, históricas e econômicas do país e que é preciso
repensar e criar estratégias voltadas para melhoria da saúde e
da educação.
Atualmente diante esse momento de pandemia do Covid
19, que gerou diversas mudanças no cotidiano das pessoas, infelizmente alguns tiveram perdas de familiares, outros enfrentam as dificuldades financeiras com o desemprego e alguns não
estão suportando uma sobrecarga de trabalho e adoecimentos
psicológicos e fisiológicos. Em virtude disso, muitos professores estão fragilizados psicologicamente, por vivenciar um
contexto extremamente desgastante e com varias imposições
(POTT,2020).
Segundo Diehl e Marin (2016), a profissão docente tem
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sido influenciada pelo contexto social que vivenciamos, sendo
geradora de exigências, responsabilidades, estresses, ansiedades, esgotamentos físicos e emocionais, apatia, desânimo e entre outras formas de adoecimento identificado pelos professores. Ainda mais, durante muito tempo, existe uma desvalorização social desse trabalho, uma falta de apoio da direção escolar
e dos pais, violência no ambiente escolar, baixo salário e uma
depreciação na formação continuada dos professores. Segundo
a Organização Internacional do Trabalhador é a segunda profissão que mais gera adoecimento e sofrimento (TOSTES et al,
2018).
Fontana e Pinheiro (2010), concordam com o autor anterior e acrescenta que esse adoecimento dos professores também
é relacionado a organização, as relações de trabalho, preparo de
aulas, atendimento, avaliação, frequência e lançamento de notas dos alunos e aumento das produções cientificas, onde muitas vezes são atividades desenvolvidas nos finais de semanas
(que era para descanso e lazer), sofrendo também com dores,
rouquidão e perda de voz, doenças ósteoarticulares, enxaquecas e gastrites. Além disso, Conceição et al (2019) ressalta que
o excesso de carga horaria de trabalho e de alunos nas salas,
a falta de autonomia no seu trabalho e a falta de acompanhamento dos pais no ensino dos filhos, podem contribuir para o
surgimento de estresse nos docentes.
Paralelamente a esse sofrimento dos professores, também encontramos situações de violência no contexto escolar,
que é um problema social, histórico e político, sendo os docentes os sujeitos alvos dessa violência. Com atos de agressões
físicas, ameaças psicológicas, invasão no patrimônio escolar,
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discussões e conflitos, são fatores que intensifica o sofrimento dos professores, causando desgaste emocional, insegurança,
ansiedade, alteração do sono, depressão e integridade moral
(LIMA; COÊLHO; CEBALLOS, 2017).
Sendo assim, Costa e Silva (2019), a partir de uma análise
de dados da sua pesquisa com professores do Ensino Infantil e
Fundamental, contemplou que existe muitos profissionais adoecendo, principalmente de ansiedade e depressão, a consequência é que não só adoece os próprios, mas toda a comunidade
escolar que trabalha como coletivo, os alunos, gestores e pais.
E ainda ressalta a responsabilidade da sociedade, que segundo
ele:
É inadmissível que a sociedade continue a ver o professor como alguém que não apresenta problemas de
ordem psíquica; um ser capaz de ensinar e aprender
nesses tempos de rápidas e constantes mudanças, sem
a proposição de condições adequadas para o desenvolvimento do seu exercício profissional (COSTA; SILVIA,
2019, p. 24).

Diante dessas perspectivas e discussões sobre a saúde
mental dos professores, é preciso que exista uma conscientização e um cuidado sobre a comunidade escolar e principalmente nesses profissionais que durante anos já vem apresentando
adoecimento e que atualmente com a pandemia foi mais ressaltado e prejudicados. Por tanto, a psicologia escolar surge como
uma forma de contribuir na saúde mental, o que será discutido
no próximo tópico.
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3.2 O OLHAR DA PSICOLOGIA ESCOLAR NA
SAÚDE MENTAL DOS DOCENTES
A psicologia escolar no Brasil iniciou-se com uma perspectiva clínica, patológica e classificatória, que procurava diagnosticar e tratar dos problemas de desenvolvimento e de aprendizagem. Essa avaliação dos alunos era feita através de testes
psicométricos, onde aqueles que eram considerados especiais
(com alguma deficiência) iriam ser encaminhados para serviços especializados. Durante muito tempo, as questões envolvendo queixas escolares não eram relacionadas com as queixas
na interação aluno-professor e com o contexto social que aquele aluno vivia. Isso causou uma insatisfação para os psicólogos, que estavam segregando, categorizando e marginalizando
os alunos, além de não está sendo eficaz para a aprendizagem
(BARBOSA; MARINHO-ARAUJO, 2010).
Atualmente, a atuação do psicólogo escolar não é restrita a diagnósticos e avaliações dos alunos, que era uma visão
bastante individualizada e adaptacionista. O psicólogo escolar
procura compreender as relações interpessoais que acontecem
dentro da escola, ou seja, um trabalho que abrange todos os
sujeitos que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem
e podem contribuir no processo científico (OLIVEIRA; MARINHO-ARAÚJO, 2009).
Em virtude disso, antes de qualquer intervenção, é necessário que o psicólogo faça uma averiguação no funcionamento
da instituição escolar, procurando conhecer os processos intersubjetivos, realizar um mapeamento institucional, através de
uma investigação nos documentos e diretrizes da prática pedaSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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gógica, a dinâmica dos demais funcionários, gestores e principalmente as relações da instituição-aluno-professor-família e
utilizando da observação e da escuta dos sujeitos e da comunidade escolar. Ao compreender o contexto escolar, o psicólogo
consegue estar mais apropriado da realidade e das intervenções necessárias, como criar espaço de discussões, estudos de
casos e demais atividades voltadas para o coletivo (BARBOSA;
MARINHO-ARAUJO, 2010).
Para Dias et al (2014), o psicólogo escolar precisa conhecer
os direitos educacionais, desenvolver atividades sem discriminação ou intolerância, atuar em uma equipe multiprofissional,
estudar e participar de eventos como forma de trocar experiências e ter uma atuação voltada para a promoção e prevenção de
determinados problemas. A criação de um espaço psicológico
saudável é tão importante quanto o zelo ao espaço físico, para
proporcionar a interação entre os sujeitos, a exposição de ideias
e trabalhar com as potencialidades do grupo multiprofissional.
Segundo Elias e Veras (2008) a maioria das escolas não
tem esse espaço para momentos de diálogo, de discussão, de
expressão de opiniões e sentimentos, ou seja, uma instituição
cristalizada. Portanto, o psicólogo escolar também tem o papel
de ampliar esse olhar técnico, que enfatiza apenas o aspecto
cognitivo, para um olhar mais subjetivo, que vai ser influenciado por fatores políticos, econômicos, sociais, históricos e que
perpassam a educação. Contudo, a escola com uma função de
socialização, precisa proporcionar interações sociais, onde os
alunos possam se comunicar e se ajustar a realidade também
fora dela, criando meios para lidar com suas frustrações. Essa
possibilidade de desenvolver a fala no contexto escolar, tamEditora Via Dourada
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bém influencia no desenvolvimento da linguagem, criatividade
e na formação de ideias. Para Silva e Guzzo (2019), existem
algumas ações que a psicologia pode exercer nas escolas que
sirvam para prevenir a ocorrência de adoecimento, conflitos e
violências:
a)levantar a presença de indicadores de risco para o desenvolvimento de crianças e jovens, junto às famílias;
b) planejar ações com os professores para conhecer as
famílias, caracterizando os aspectos sociais e psicológicos; c) conhecer as crianças e os jovens e suas condições
de vida, para entender seus processos de desenvolvimento; d) instigar espaços de discussão entre escola e
famílias; e) participar das atividades da escola para desenvolver vínculo e entender a dinâmica da escola (SILVA; GUZZO, 2019, p. 7).

A saúde dos professores também é um aspecto importante, que deve ser cuidado e sempre avaliado, isso porque o sucesso dos alunos e a qualidade de ensino depende do bem-estar da
saúde mental desses profissionais, no entanto isso mostra que
existe uma grande carga de responsabilidade neles, sendo que
ao longo do tempo pode ocasionar a um esgotamento físico e
mental (BORRALHO et al, 2020). Quando surge essa incapacidade física e mental, impacta bastante na identidade dos professores pelas dificuldades de trabalhar com suas perdas (também musculares), insatisfação no serviço e dúvidas sobre a sua
função, sendo preciso executar tarefas de motivação, desejo e
diálogos (SCHMIDT et al, 2020).
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Dessa forma, o trabalho do psicólogo escolar é comprometido com o elo entre as relações escolares, mas com um caráter ético – político, procurando planejar ações que previnam
o adoecimento e a violência dos sujeitos envolvidos e promovam espaços de discussão sobre o desenvolvimento humano e
auxilie na investigação da realidade do contexto escolar.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Esse tópico apresenta as análises das entrevistas, bem
como as discussões com autores convenientes. Ademais, foram
realizadas seis entrevistas com profissionais de psicologia escolar, onde todas são do gênero feminino e estão há mais de
um ano no campo educacional. E portanto, com a participação,
foi solicitado que as entrevistadas respondessem perguntas
relacionadas à sua opinião sobre a prevenção do adoecimento
psíquico nas relações escolares; as mudanças entre o período
pandêmico e não pandêmico no que diz respeito à saúde mental dos docentes; as intervenções que foram feitas ou que poderiam ser realizadas no tempo de pandemia para amenizar o
sofrimento psíquico dos professores; e por último, as medidas
que são/seriam necessárias para um retorno presencial às aulas, que objetive cuidar da saúde mental dos docentes.
Para analisar os dados das entrevistas, foi utilizado a Análise de Conteúdo de Laurence Bardin (1977). É um conjunto de
técnicas metodológicas que visa a comunicação, para analisar,
descreve e compreende os conteúdos dos dados obtidos para a
pesquisa (qualitativo ou não). No entanto, essa forma de análise é dividida em três fases: a pré-análise (leitura flutuante) que
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seria o primeiro contato com os dados para uma organização
das escolhas, hipóteses, objetivos entre outros; a segunda fase
a exploração do material, onde são selecionadas as unidades de
codificações e a terceira fase seria o tratamento dos resultados,
a inferência e interpretação dos resultados (CÂMARA, 2013).

4.1 PERCEPÇÃO DAS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA ESCOLAR
Segundo Borralho et al (2020), falar de saúde mental e
social, não se limita a uma ausência da doença, ou seja, uma
pessoa que aparentemente está bem fisicamente, não significa
que psicologicamente não está sendo afetada por fatores psicossociais que geram adoecimento e consequentemente pode
ocasionar em sintomas fisiológicos, um exemplo são os professores com a Síndrome de Burnout, que seria um esgotamento emocional, uma exaustão física e emocional provocada pelo
excesso de trabalho e exposição a fatores estressantes. Diante
disso, podemos observar que todas as entrevistadas confirmaram a importância de prevenir um adoecimento psíquico em
relação aos professores, que estão sempre expostos a situações
estressantes, relatado pela entrevistada:
A atuação do psicólogo deve ser direcionada para a prevenção de adoecimento psíquico. Através de ações e iniciativas sobre Saúde Mental em instituições públicas e
privadas. O psicólogo trabalha como mediador das atividades que proporcionam momentos de fala e escuta
sobre o sofrimento existencial, essas atividades podem
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acontecer de forma grupal e individual. É importante
quebrar tabus sobre o que é saúde mental. Criar espaços
de fala sobre o assunto é de extrema importância para
que as pessoas se percebam e procurem ajuda (L.D.).

As competências socioemocionais, foi um processo citado por algumas entrevistadas como uma forma de amenizar
o sofrimento psíquico e conseguir lidar melhor com seu emocional. Como podemos ver na fala da entrevistada: “O trabalho
com as competências socioemocionais deve começar com os
professores já que eles são os modelos para os alunos dentro da
escola” (F.T).
Segundo Motta e Romani (2019), a educação socioemocional é um processo que busca trabalhar com habilidades que
auxilie no reconhecimento de suas emoções, ter mais cuidado
com suas relações sociais e responsabilidades com as tomadas
de decisões e como exemplo são as competências efetivas, comportamentais e cognitivas que podem ser trabalhadas nas escolas e primeiramente com os professores.
Um comentário de uma das entrevistas ressalta a importante das pesquisas sobre a saúde mental e o quanto o adoecimento psíquico está presente a mais tempo. Dito em uma entrevista: “A saúde mental dos professores é um tema que vem
sendo estudado a bastante tempo, se a gente percorrer algumas
pesquisas vamos ver que o número de depressão, ansiedade,
síndrome de Burnout e abandono de profissão do professor são
muito altos” (G.B.).
Segundo Diehl e Marin (2016) no campo da educação
existe um crescimento no número de professores que estão
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adoecendo (físico e psicologicamente) e comprometendo a sua
capacidade de trabalhar. Por tanto, surgiu um grande interesse
de multiprofissionais (psicólogos, sociólogos e epidemiologistas) em estudar as condições de saúde dos professores, que está
acarretando insônia, depressão, ansiedade, abuso de medicamento, esgotamento, entre outros.
As entrevistadas também foram questionadas sobre as
mudanças entre o período pandêmico e não pandêmico, no que
diz respeito à saúde mental dos docentes e todas disseram que
a pandemia intensificou um sofrimento psíquico que já existia.
Observado na fala da (L.D.):
Aconteceu um agravo em relação à saúde mental dos
professores após a pandemia. O sentimento do medo de
adoecer, medo de morrer, sentimento de incertezas e o
novo em meio às tecnologias, causaram um aumento de
ansiedade nos professores. Eles se queixam de insônia,
pensamentos repetitivos, angustia, saudade da escola e
dos alunos (L.D.).

Silva, et al. (2020) também afirmam que o fato de não alcançar o objetivo imposto nas instituições escolares (gravação
de aula, vídeos e manuseio de tecnologias) e ter que lidar com
as pressões e frustrações do cotidiano, gerou o adoecimento
de muitos professores, com estresse, ansiedade, bipolaridade,
medos e esgotamento profissional. Além disso, precisam lidar
com questões pessoais, familiares (conjugal e materna) e domésticas, que também foram prejudicadas com a pandemia.
Relatado na fala da entrevistada: “Além do medo e incertezas
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em nível pessoal e familiar, a pandemia afetou diretamente o
espaço de trabalho do professor: exigência de novas habilidades (uso adequado da tecnologia, aulas remotas, gravação de
vídeo, diálogo com a família) em curto espaço de tempo” (C.A).
Segundo a entrevistada T.D., o aumento de professores
com ansiedade desencadeou para que alguns transtornos viessem à tona e ainda acrescenta em sua fala que: “Uso de medicação e consultas psiquiátricas aumentaram e infelizmente
alguns profissionais não conseguiram adequar-se às aulas remotas e foram afastados” (T.D).
A pesquisa realizada por Deffaveri, Méa e Ferreira (2020)
ressalta que a maioria dos professores de escolas públicas e privadas estão usando psicofármacos (sendo o antidepressivo o
mais utilizado) como forma de tratamento psiquiátrico e que,
em relação ao tratamento psicológico, a maioria dos professores da rede pública já fizeram psicoterapia.
Algumas entrevistadas comentaram que diante desse cenário de pandemia e sofrimento psíquico, os professores também buscam manter um pensamento positivo sobre essas experiências:
Observei e ouvi relatos de que tem sido um período de
aprendizado intenso, em que houve apoio e trocas entre
os professores, que facilitou o percurso. Acredito que
houve quem cresceu com os desafios e quem não teve
meios (pessoais e profissionais) adequados para lidar
– o que provocou um nível mais elevado de sofrimento
(C.A.).
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Na percepção das psicólogas escolares, a pandemia agudizou o sofrimento psíquico dos docentes e diante do que ouviram, procuraram realizar intervenções que amenizassem e
cuidassem da saúde mental dos professores. Como no exemplo
da entrevistada: “Disponibilizamos um canal para marcação de
atendimento individual aos professores. Foram realizadas palestras falando sobre saúde mental, dicas de como manter a
saúde mental em meio à pandemia. Grupos de atividades físicas on-line para os professores” (T.D.).
Pott (2020) sugere que a atuação do psicólogo escolar
deve estar focada no fortalecimento e na construção do coletivo, de maneira que haja uma interação social e afetiva entre eles, proporcionando encontros que fortaleçam os vínculos,
auxiliem na conscientização da realidade e na construção de
estratégias de enfrentamento diante das necessidades das relações. Diante disso, haverá o compartilhamento de suas angústias, preocupações, desafios, conquistas e diálogos. Como foi
citado por uma das entrevistadas:
Como psicóloga escolar, promovi, no início da pandemia, grupos de apoio e diálogo entre os professores.
A ideia oportunizar um espaço online, seguro e afetivo para acolher – trabalhamos temas como esperança,
superação, gratidão, autocuidado. Além disso, procurei
enviar materiais, textos, vídeos que tratassem da situação vivenciada, trazendo a importância do autocuidado
naquele momento. Também estive disponível para acolher e auxiliar na demanda de alunos e pais, quando o
professor solicitou apoio (C.A.).
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Dessa forma, perante o sofrimento psíquico dos professores e das intervenções que estão sendo feitas, as entrevistadas foram questionadas sobre as medidas que são/seriam
necessárias para um retorno presencial às aulas, que objetive
cuidar da saúde mental dos docentes. Que segundo elas, deve
continuar com atenção e o cuidado com os professores e sua
saúde mental, para facilitar essa readaptação e causar o menor
impacto na vida deles.
A medida mais eficaz é continuar dando suporte psicológico aos docentes, através de encontros grupais e
caso necessite também individual. Criar espaços para
que eles possam falar de suas angústias e criar estratégias para ajudá-los na medida do possível. Gestores e
coordenadores precisam colaborar com parceria e compreensão, respeitando os limites de cada docente (L.D.).

Por fim, foi possível observar que as entrevistadas tiveram a mesma opinião a respeito da saúde mental dos professores, que é um assunto que sempre buscou ser estudado e
a pandemia intensificou e mostrou que são profissionais importantes para uma educação de qualidade e que precisam ser
ouvidos, acolhidos e ajudados. Conhecendo a realidade de cada
um e juntamente com eles buscando possibilidades e estratégias para a volta às aulas, tendo em vista a condição de saúde
de determinados sujeitos, de modo que estes não sejam prejudicados e nem que isso gere mais sofrimento a eles.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Entende-se que a pesquisa alcançou seu objetivo de compreender a percepção dos psicólogos educacionais sobre a sua
contribuição na prevenção do adoecimento psíquico de professores. Portanto, conseguiu-se responder à pergunta de partida,
que seria: como o psicólogo escolar analisa e contribui para
a prevenção do sofrimento psíquico dos professores em tempo de pandemia? Que, diante das respostas das entrevistadas,
todas têm consciência de que a psicologia escolar pode auxiliar na prevenção do sofrimento psíquico dos professores. Mas
sempre ressaltando que é um trabalho em conjunto com toda
a equipe da escola, englobando professores, gestores, famílias e
coordenadores.
A saúde mental dos professores está sendo muito afetada
no cotidiano e deve ser um assunto relevante nas instituições
escolares, sendo pertinente que sejam criadas estratégias a fim
de prevenir o sofrimento psíquico desses profissionais. Isso
porque, mostram-se bastante sobrecarregados de responsabilidades e das tarefas diárias, mesmo antes da pandemia. O adoecimento físico e psicológico como a síndrome de Burnout, que
se configura como uma exaustão do trabalho e com sintomas
de insônia, baixa autoestima, tristeza, cansaço, irritabilidade,
dores e negatividade, não só confirma a irresponsabilidade do
cuidado com esses profissionais, mas gera uma perda da qualidade do ensino.
A pesquisa teve muitos pontos positivos, porque foi possível ver uma concordância das psicólogas quando falaram que
é preciso ter mais cuidado com os professores e o quanto foi
feito para amenizar esse sofrimento na pandemia. Além disso,
é um cuidado que pretendem dar continuidade. Como ponto
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negativo, com a pandemia não foi possível ter uma observação
mais detalhada do serviço de cada uma e as intervenções que
estão sendo feitas e planejadas de modo mais concreto.
Sendo assim, a psicologia escolar pode e deve proporcionar intervenções no que se refere ao desenvolvimento social,
emocional e cognitivo dos alunos e o cuidado com os profissionais. Rompendo com uma concepção individualista e focando
nas relações sociais, ter uma compreensão de que as queixas escolares fazem parte de uma noção sistêmica, porque tudo está
relacionado. E, a partir dessas demandas, proporcionar espaços e intervenções de reflexão, produtividade, cuidado, escuta e
que possa gerar uma transformação da realidade educacional e
social na escola.
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CAPÍTULO 14
PRÁXIS E FORMAÇÃO DOCENTE EM TEMPOS
DE PANDEMIA: REFLEXÕES E POSSIBILIDADES
Emanuelle Oliveira da Fonseca Matos1
Regina Célia Ribeiro Lotffi2
Maria Socorro Lucena Lima3
Maria Marina Dias Cavalcante4
1 INTRODUÇÃO
No contexto acadêmico, mudanças realizadas pelas atividades pedagógicas resultantes da implementação do ensino
remoto/on-line, ocasionado pelo distanciamento social, impactou na construção do conhecimento. Uma vez que ao tomar
decisões que envolvem a continuidade do processo de ensino1
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-aprendizagem, precisam pensar na manutenção da qualidade
da educação e na reformulação de práticas de ensino condizentes com a realidade no contexto da pandemia.
Os professores e estudantes sentem os impactos da pandemia, de maneira e intensidade diferentes, visto que as desigualdades no acesso às ferramentas digitais são reais. No entanto, apenas o uso de ferramentas apropriadas não determina
uma boa didática, devendo o professor repensar sua prática pedagógica de forma crítica e reflexiva.
Diante da crise da pandemia, foi vivenciado um período
difícil a respeito de questões fundamentais para a educação,
como: o acesso e o uso das tecnologias, o currículo, as desigualdades sociais, os desafios impostos à prática educativa escolar.
Por outro lado, os docentes tiveram a oportunidade de quebrar
paradigmas e proporcionar uma formação capaz de transformar a realidade social dos seus educandos.
Partindo desse pressuposto, surgiu a seguinte pergunta:
Como os docentes exercem uma práxis no período de pandemia? Qual a relação que estabelecem entre a práxis e a didática? É fundamental que os docentes tenham uma didática que
possibilite desenvolver um ensino e uma aprendizagem voltada
para uma educação crítica e transformadora.
Como forma de responder a essa indagação, o estudo
tem como objetivo geral: compreender como acontece a práxis docente na pandemia. De forma específica: identificar como
se dão as práticas pedagógicas no ensino remoto; verificar os
limites e as possibilidades de uma aprendizagem crítica e reflexiva em tempos de pandemia; perceber a relação entre a práxis
e didática.
Série Saberes e fazeres da educação: volume 16
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2 METODOLOGIA
O presente estudo é de natureza qualitativa, pois acreditamos que esse enfoque retrata o pensamento reflexivo-investigativo do pesquisador durante todo o processo de pesquisa.
Segundo Franco e Ghedin (2008 p. 108), “a metodologia da
pesquisa, na abordagem reflexiva, caracteriza-se fundamentalmente por ser a atitude crítica que organiza a dialética do processo investigativo; que orienta os recortes e as escolhas feitas
pelo pesquisador”, ou seja, é capaz de apresentar o foco e a realidade que o objeto de estudo faz parte, dando sentido e direcionando às abordagens do pesquisador.
A pesquisa foi intitulada como um estudo de caso que,
na abordagem de Yin (2010), é visto como uma ferramenta de
investigação científica utilizada para compreender processos
complexos de caráter social que podem surgir em situações
problemáticas, para a análise dos obstáculos ou, em situações
bem-sucedidas, para avaliação de modelos exemplares.

3 COLETA DE DADOS
A coleta de dados da pesquisa de campo deu-se a partir
de um questionário aberto, composto por seis perguntas, sendo duas para traçarmos o perfil dos sujeitos e quatro direcionadas à compreensão do nosso objeto de estudo. O questionário,
segundo Gil (2008, p. 128), pode ser definido como a técnica
de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo
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por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos,
interesses, expectativas, situações vivenciadas.
A identidade dos participantes deste estudo foram preservadas como forma de resguardar o anonimato dos sujeitos
da pesquisa por questões éticas. Quanto aos riscos deste estudo,
consideramos serem mínimos, pois não houve nenhum procedimento invasivo à privacidade dos entrevistados. Os questionários aplicados foram enviados via e-mail, visto que estamos
vivendo um momento de pandemia, sendo recomendado o distanciamento social.

4 SUJEITOS E LÓCUS DA PESQUISA
O lócus da nossa pesquisa foi uma instituição superior de
ensino situada no bairro de Messejana, que por questões éticas
vamos chamar pelo nome fictício de “Solar”. Essa instituição
possui apenas dois cursos de licenciatura: Pedagogia e Educação Física. Como nosso foco é compreender a práxis docente
em tempos de pandemia, tivemos como foco o curso de Pedagogia, que tem em sua essência a relação teoria e prática.
Por questões éticas, preservaremos a identidade dos sujeitos, identificando-os por sujeito 1, sujeito 2 e sujeito 3. Os
sujeitos 1 e 3 são pedagogos, sendo o primeiro especialista em
docência em EAD no ensino superior e o segundo, doutor em
educação. Já o sujeito 2 é historiador e doutor em educação.
Com relação ao tempo de docência no ensino superior, tanto os
sujeitos 1 como o sujeito 2 possuem 15 anos de experiência e o
sujeito 3, sete anos de docência.
Série Saberes e fazeres da educação: volume 16
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5 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA ANÁLISE
DA PRÁXIS DOCENTE
O momento histórico em que estamos vivendo, está desencadeando uma mudança paradigmática em todos os níveis
de compreensão do ser humano. Na área de educação, constata-se que a formação dos professores vem sendo nos últimos
tempos, alvo de muitas investigações, demonstrando a necessidade de ser repensada, tendo em vista as transformações que
afetam a sociedade, a educação e a escola. Nesse sentido, percebemos a efervescência de estudos e discussões acerca da formação e da prática pedagógica de professores, baseada numa
práxis. Em face de tais estudos e discussões novos cenários de
formação estão sendo propostos, tendo em vista o trabalho docente.
Nesta perspectiva, urge a necessidade da formação de
professores reflexivos, possibilitando um exame da situação
atual da docência e indicando novos caminhos. Como foco
principal dessa tendência, vê-se a constituição do professor reflexivo, a partir de um novo entendimento de sua prática docente em que a experiência ganha relevância enquanto parte de
saber-fazer, próprio da profissão. O conceito de professor reflexivo surge como um modo possível dos docentes questionarem
as suas práticas de ensino. Parte-se da premissa de que a reflexão fornece oportunidades de rever acontecimentos e práticas
a favor do ato educativo.
Assim, o objetivo central da formação docente é desenvolver na sua profissão o pesquisador, um profissional que tem,
primeiramente, uma atitude cotidiana de reflexão de sua práEditora Via Dourada
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tica, que busca compreender os processos de aprendizagem e
desenvolvimento de seus alunos, que vai construindo sua autonomia na interpretação da realidade e dos saberes presentes no seu fazer pedagógico. Desta forma, não se trata de uma
simples aquisição de conhecimentos, mas de uma postura a ser
adquirida pelo professor em relação ao conhecimento. Postura
esta que exigirá dele competência formal e política para melhorar seu trabalho junto ao educando, permitindo que também o
aluno cresça ao transformar a aula em momentos de reflexão
e de ação sobre os conhecimentos e informações presentes no
cotidiano.
Daí a necessidade de se pensar a práxis como um processo de transformação que possibilite ao docente intervir diretamente na sua ação, possibilitando uma formação teórica e
prática fundada na reflexão. Segundo Pimenta e Lima (2011,
p. 130), “a dinâmica de formação contínua pressupõe um movimento dialético, de criação constante do conhecimento, do
novo, a partir da superação (negação e incorporação) do já conhecido”. Essa é uma formação que tem como objetivo transformar a prática a partir de um processo de mudança que envolve o trabalho e outros aspectos da vida pessoal e material.
A formação docente baseada numa práxis como base da
formação gestora, constitui um aspecto importante para os
processos de aprendizagem pedagógica, desde que o fato de a
natureza e o sentido da educação, enquanto prática refletida,
seja valorizado. No entanto, é necessário haver uma conscientização da atividade para que aconteça a práxis, já que esta não
se dá por meio da ação simplista e imediatista, pois, segundo
Vásquez (2011, p. 240), “A consciência simples vê a si mesma
Série Saberes e fazeres da educação: volume 16
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em oposição à teoria, já que a intromissão desta no processo
prático lhe parece perturbadora”.
Ser um profissional reflexivo, nesta acepção traduz-se
na capacidade de ver a prática como espaço de reflexão crítica,
problematizando a realidade pedagógica, bem como analisando, refletindo e reelaborando os caminhos de sua ação de modo
a resolver os conflitos, ou seja, construindo e reconstruindo seu
papel no exercício profissional. Complementando a posição de
Schön, Nóvoa (1997, p. 27) acentua que:
As situações conflitantes em que os professores são
obrigados a enfrentar (e resolver) apresentam características únicas, exigindo, portanto, características únicas: o profissional competente possui capacidade de
auto-desenvolvimento reflexivo [...] a lógica de racionalidade técnica opõe-se sempre ao desenvolvimento
de uma práxis reflexiva.

Em torno dessa questão, Pimenta e Ghedin (2002) fazem
uma recomendação para que se repense o emprego da terminologia professor reflexivo, referindo-se aos riscos do seu esvaziamento nas discussões acerca do professor e da sua prática.
Argumentam que a crítica da prática requer, além da atitude
reflexiva, o intercâmbio entre práticas da escola e contextos
socioculturais mais amplos, evidenciando a necessidade de se
compreender o ensino enquanto prática social e a atividade docente em seu significado político.
Nesse contexto, merece ser problematizada a tendência
para se dizer que qualquer pensamento sobre a prática é refleEditora Via Dourada
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xivo. Daí a preocupação com essa imagem nas reformas e programas de ensino, pois a pergunta deve ser sobre o que o professor está refletindo e não, se estes, são reflexivos, tendo em
vista estudos realizados sobre a existência de práticas docentes
baseadas em tradições acadêmicas, tais como: reflexão sobre o
exercício profissional eliminando condições externas, eficácia
social na ampliação de regras determinadas pela investigação,
desenvolvimento que refletem unicamente sobre os alunos nas
condições de sala de aula e reconstrução social sobre o contexto
social e político do ensino e a valorização de ações nas escolas
que direcionam a uma maior igualdade e justiça social.
A prática reflexiva é entendida com um propósito claro:
incluir os problemas da prática em uma perspectiva de análise
que vai além de nossas intenções e atuações pessoais. Implica
colocar-se em contexto de ação, participar de uma atividade
social e tomar decisões frente a ela. Essas capacidades só podem ser exercidas se o professor tiver práticas inovadoras as
quais os tornam livres para experimentar e ao mesmo tempo
comprometer-se com seus alunos. Na escola, as ações dos professores devem coadunar-se com a construção permanente do
saber-fazer tendo como referência as necessidades e os desafios
que o ensino como prática social lhes coloca no dia a dia. Nesse
sentido, conhecimento é ação. Nóvoa (1977, p. 26) enfatiza: “A
troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado
a desempenhar, simultaneamente, o papel do formador e formando”.
Pensar que os professores, em situações concretas de ensino, protagonizam a produção de saberes específicos sobre seu
Série Saberes e fazeres da educação: volume 16
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ofício implica na percepção de que esse processo de construção
de saberes resulta fundamentalmente da atitude crítico-reflexiva vivenciada no interior do exercício profissional. Questões
essas, que permeiam o trabalho pedagógico.

6 A PRÁTICA DE ENSINO E A DIDÁTICA EM TEMPOS DE PANDEMIA
O período de pandemia pôs em evidência as possíveis
lacunas na formação docente, pois muitos professores viram-se impossibilitados de exercer uma didática voltada para uma
educação crítica e transformadora. Esse foi o grande desafio
dos docentes que tiveram que exercer uma didática coerente
com a proposta das aulas remotas.
Apesar de esse período acentuar as dificuldades dos professores em proporcionar um ensino e aprendizagem crítico-reflexivo, também proporcionou conhecimentos acerca das
possibilidades de um ensino remoto que, até o momento, eram
desconhecidos. A pandemia possibilitou o repensar das práticas
pedagógicas e a adoção de um modelo de ensino que considera
o aluno como protagonista da sua formação.
A partir do momento em que os discentes precisam gerir seu ensino de forma mais autônoma e reflexiva, buscando
soluções para as dificuldades encontradas nesse novo modelo
de ensino, estes se tornam autores da própria aprendizagem.
A noção de professor reflexivo, segundo Alarcão (2003), referenda-se na concepção de que o ser humano é criativo e não se
constitui mero reprodutor de ideias e de práticas de outrem. As
capacidades de pensamento e de reflexão são peculiares a todo
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ser humano. A reflexão inata ao indivíduo. Pontua, entretanto,
que os processos reflexivos são desencadeados em contextos
que favoreçam o desenvolvimento, a liberdade e a responsabilidade.
É necessária uma prática transformadora construída
pela teoria e pela ação, numa proposta pedagógica que concebe as pessoas como sujeitos da própria atividade política. Busca-se, portanto, uma nova competência pedagógica, surgida a
partir da reflexão na e sobre a prática, em um movimento de
ação-reflexão-ação (SCHÖN, 2000). Essa trilogia citada pelo
autor, caminha para uma menor dicotomia entre teoria/prática, entendendo sempre que entre uma determinada teoria que
se quer assumir e a prática que se quer ressignificar existe a
teoria do sujeito, a qual se constrói a partir das indagações daquilo que faz.
A pandemia conseguiu fazer com que os docentes trouxessem as teorias para a zona proximal dos alunos, pois os professores tiveram que estabelecer uma relação entre a realidade
vivenciada e sua prática pedagógica. Todavia, aqueles que não
possuíam uma formação pedagógica sentiram uma maior dificuldade em implementar uma didática que fosse considerada adequada ao atual contexto. Isso porque, segundo Pimenta
(2018, p. 96), “A Didática enquanto uma das áreas da Pedagogia, trabalha, na sua especificidade, essa finalidade prática da
educação. O que por sua vez, é um dos determinantes do processo de ensino-aprendizagem, essência da atividade docente”.
A ação do professor, portanto, está diretamente relacionada à sua capacidade de reflexão, uma vez que sua ação é
aquela que diz respeito ao cotidiano da sala de aula, na medida
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em que associa teoria e prática e vincula a ação à reflexão. Convém afirmar que, na verdade, a prática deveria ser uma aplicação da teoria. Daí a necessidade de uma didática que promova
um ensino pautado em um modelo crítico de educação.
Com isso, podemos destacar que a didática estabelece
uma relação direta entre a teoria e a prática, possibilitando ao
aluno e ao professor refletirem sobre suas práticas pedagógicas,
considerando o contexto social e a cultura das instituições que
estão inseridos. Isso contribui para a construção da identidade
docente diante de um processo em transformação permanente.
Acreditamos que a Didática contribui para a libertação
social do educando na medida em que proporciona um senso crítico, possibilitando ao discente superar o senso comum,
além de diminuir a dicotomia entre teoria e prática. Por isso,
é de suma importância repensar o papel dos profissionais da
educação. Os professores não podem agir de forma neutra, mas
sim estarem presentes nesta sociedade de conflitos que permeia o campo social, principalmente de inculcação ideológica
de crenças e opiniões formadas que se pré-estabelecem no interior das escolas por força da alienação.
É necessária a formação dos professores na reorientação
da reflexão de sua prática, a organizar suas próprias teorias,
a compreender as origens de suas crenças para que possa
tornar-se pesquisador de sua ação, um profissional reflexivo,
que melhorando o seu trabalho em sala de aula, possa recriar
constantemente sua prática.

7 RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Ao indagarmos aos sujeitos acerca do conceito de práxis,
o sujeito 1 afirma ser “uma ação concreta, uma prática reflexiva”, na mesma linha de raciocínio o sujeito 2 acredita que é a
“aplicação prática do conhecimento teórico, em constante reflexão”. Ambos os sujeitos relacionam a práxis a uma reflexão
consciente. O sujeito 3 ainda destaca que a práxis está relacionada a uma ação consistente visando o desenvolvimento de
algo.
Tal concepção remete-nos ao que Vásquez (2011) relata
quando afirma que a teoria não deve servir de reboque à prática, mas antecedê-la, pois, a teoria possibilita uma previsão futura de uma situação possível.
O segundo questionamento procurou conhecer os desafios em exercer a práxis docente no ambiente remoto. O professor 1 apontou a falta de participação dos alunos durante as
aulas, pois muitos não se fazem presentes ou quando estão presentes, não participam. O sujeito 2 ainda estende essa preocupação para os momentos de apresentação dos trabalhos, como
por exemplo os seminários, que grande parte dos alunos não
participam.
Já o professor 3 destaca a dificuldade de implantar novas
práticas pedagógicas e metodologias que sejam atraentes garantindo a presença e a participação/interação dos alunos.
O ensino remoto tem suas limitações no que se refere a
metodologias de ensino que trabalham com atividades em grupo como, por exemplo, seminários ou estudo em grupo, visto
que os alunos não conseguem interagir de forma presencial.
Porém, tais práticas não são totalmente inviáveis, pois alunos e
professores podem fazer uso de recursos tecnológicos que proSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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movam essa interação de forma mais efetiva.
A terceira pergunta buscou identificar as aprendizagens obtidas a partir do ensino remoto. O sujeito 1 afirmou ter
aprendido a utilizar novas tecnologias, assim como os recursos
para dinamizar as aulas. Destacou também que “precisamos
ter mais empatia com o aluno, respeitando suas limitações pessoais e agora tecnológicas”.
O sujeito 2 apontou que é possível exercer uma prática
docente da mesma forma que faria no presencial. Já o sujeito 3
destacou o dinamismo em uma sala remota como primordial
para o desenvolvimento de uma prática docente eficaz.
Para que o docente possa superar as dificuldades que o
ensino remoto impõe no desenvolvimento de uma prática docente reflexiva é preciso que haja formação e qualificação permanentes.
No quarto questionamento, ao perguntarmos sobre a relação entre a práxis e a didática o sujeito 1 disse que:
Apesar da didática investigar as maneiras de ensino
aprendizagem, metodologias, ela precisa estar atualizada com a prática em sala de aula naquele momento,
por isso teoria, prática, didática e pesquisa, precisam
andar em conjunto e a pesquisa dar um retorno mais
rápido para quem está em sala de aula, para que a teoria não fiquei distante, podendo assim, trabalhar de
forma mais concreta e aproximada a práxis e a didática
(SUJEITO 1).

Isso aponta para a necessidade de adaptarmos a didática
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ao contexto em que está inserida, ou seja, mesmo fazendo uso
de ferramentas tecnológicas para execução de aulas, os professores precisam reformular sua didática. Isso irá contribuir para
que o processo de ensino e aprendizagem não perca sua finalidade que é o de proporcionar conhecimentos pautados numa
ação reflexiva.
Na mesma linha de pensamento, o sujeito 2 afirmou que
a didática está voltada para a relação de ensino e aprendizagem,
e a práxis “está presente nas duas realidades, e a aplicação de
aspectos teóricos quando da dimensão, ensino, e os reflexos no
aprendizado”. Portanto, essa relação não pode estar deslocada
do exercício do magistério, seja na educação básica ou no Ensino Superior. O sujeito 3 disse que a práxis e a didática estão relacionadas ao fazer docente, sendo a práxis uma ação planejada
para se obter um resultado. Já a didática “promove o estudo do
fenômeno de como se dá o processo de ensino-aprendizagem
por meio de ferramentas metodológicas”.
Reforçando essa ideia, Pimenta (2018, p. 96) acredita
que “A didática enquanto uma das áreas da Pedagogia, trabalha, na sua especificidade, essa finalidade prática da educação.
O que por sua vez, é um dos determinantes do processo de ensino-aprendizagem, essência da atividade docente”. Acredita-se,
portanto, que quando a didática está diretamente relacionada à
práxis, esta passa a contribuir para a libertação social do educando. Na medida em que a didática proporciona um senso crítico, o discente supera o senso comum, diminuindo a dicotomia
entre teoria e prática.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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No contexto de pandemia, os professores tiveram que se
reinventar. Sua didática foi posta em discussão, pois muitos não
tinham conhecimento acerca das ferramentas tecnológicas que
tiveram que se apropriar para viabilizar a execução de suas aulas.
A práxis docente teve que ultrapassar os limites da sala de
aula e se reconfigurar ao novo contexto, pois o processo de ensino e aprendizagem não poderia perder seu sentido reflexivo.
Mudanças profundas ainda estão acontecendo na ação docente,
visto que o exercício da práxis não é algo realizado de forma
repentina e superficial, mas um processo reflexivo que exige
tempo. Isso foi apontado na fala dos sujeitos quando apontam
que apesar das limitações dos alunos, estão adaptando o ensino
remoto as suas práticas pedagógicas já utilizadas nas salas de
aula presenciais.
Os relatos dos sujeitos apontaram para essas mudanças,
no entanto, ainda persistem algumas dificuldades na execução
de uma aula pautada na práxis. A ausência e a pouca participação dos alunos nas aulas foram os problemas apontados pelos
sujeitos. Também foi apontado como fundamental a relação da
didática com a práxis, visto que a prática é indissociável à teoria, portanto, o professor precisa efetuar a práxis de forma
constante no decorrer das aulas. A didática é aquela que visa a
estudar o processo de ensino e aprendizagem, estando atrelada
diretamente a uma ação docente crítica e reflexiva.
Portanto, ao assumir a função de sujeito transformador,
o docente busca na natureza própria da sua prática e dos objetivos que ela persegue os princípios, métodos e técnicas adeEditora Via Dourada
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quadas ao desenvolvimento de sua razão, com isso, haverá uma
constante reflexão sobre a sua prática.
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CAPÍTULO 15
REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS
INCLUSIVOS
Tereza Cristina Lima Barbosa1
Maria Julieta Fai Serpa e Sales2
Juliana Silva Santana3
1 INTRODUÇÃO
A educação especial no Brasil constituiu-se como um
campo de atuação específico, muitas vezes sem ligação com a
educação regular. Esta separação materializou-se até as décadas finais do século XX na existência de um sistema paralelo
de ensino, no qual os alunos com deficiência eram ensinados/
atendidos em locais separados dos demais, nas chamadas classes especiais. É importante salientar que essa modalidade de
ensino era uma das poucas opções, à época, que os alunos com
deficiência tinham para estudar.
Um longo caminho vem sendo percorrido desde a déca1
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da de 1990 até os dias atuais para constituir a Educação Especial como algo definitivo na realidade escolar brasileira. Esse
período foi marcado pela efervescência de discursos em prol de
uma educação inclusiva, no contexto das Conferências Mundiais de Educação para todos, em Jomtien (1990) e sobre Educação Especial, em Salamanca (1994). Estes marcos históricos
ajudaram a estabelecer novos horizontes para o entendimento
sobre o direito à escolarização e tornaram-se bandeira de luta,
principalmente para pais e responsáveis de crianças e jovens
com deficiência. Como fruto desses acontecimentos internacionais, o Brasil passou a incorporar em seus documentos legais,
o discurso inclusivo.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394
(BRASIL, 1996), que orienta os rumos de uma escola inclusiva,
inaugurou o movimento de intensificação de discussões e debates sobre a educação especial, possibilitando a aprovação de
outros documentos, como a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008),
elaborada segundo os preceitos de uma escola em que cada
aluno tem a possibilidade de aprender a partir de suas aptidões e capacidades, independentemente de suas deficiências. A
perspectiva de educação presente nesse documento supõe uma
escola que não exclui, mas que atende a todos os educandos,
respeitando os limites de cada um. Assim, a referida política definiu a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE)
em todas as etapas, níveis e modalidades, preferencialmente
no atendimento à rede pública de ensino. A tais documentos
agrega-se, ainda, a Lei nº 13.146 (BRASIL, 2015), que institui a
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que reaSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 16
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firma, em seu Art. 27, a educação como direito da pessoa com
deficiência, que deve ser assegurada pelo sistema educacional
inclusivo.
O AEE tem a função de identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas
necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no AEE
diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não
sendo substitutivas à escolarização, mas ações de complementação e/ou suplementação da formação dos alunos, com vistas
à autonomia e à independência na escola e fora dela. O atendimento disponibiliza programas de enriquecimento curricular,
o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e
sinalização, ajuda técnica e tecnologia assistiva, entre outros.
Ao longo de todo o processo de escolarização, esse atendimento
deve estar articulado à proposta pedagógica do ensino regular
que se faz presente nas redes de ensino (BRASIL, 2008).
A Declaração de Salamanca (1994) representa o marco
da incorporação legal da inclusão, pois dentre outros pontos
propõe que “as crianças e jovens com necessidades educativas
especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas devem se adequar [...]” (UNESCO, 1994, p. 8). Tal proposta foi
possível devido à movimentação de grupos organizados que
entendiam a necessidade de ampliação da discussão sobre o
tratamento destinado às pessoas com deficiência, com o objetivo de repensar as práticas sociais excludentes. Então, a inclusão social tem-se configurado “por uma história de lutas sociais
empreendidas pelas minorias e seus representantes, na busca da conquista do exercício de seu direito ao acesso imediato,
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contínuo e constante ao espaço comum da vida em sociedade
(recursos e serviços)” (ARANHA, 2000, p. 4-5). Desta forma, a
inclusão associa-se à luta pelo acesso de todos a todas as oportunidades.
Anterior à Declaração de Salamanca, a Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien (1990), “chama a
atenção para os altos índices de crianças, adolescentes e jovens
sem escolarização, tendo como objetivo promover transformações nos sistemas de ensino para assegurar o acesso e a permanência de todos na escola” (BRASIL, 2008, p. 3). A Declaração
Mundial de Educação para Todos, ao propor a universalização
do acesso de todos à educação e a promoção da equidade, aponta para a necessidade da adoção das medidas necessárias à garantia da igualdade de acesso às pessoas com deficiência, seja
ela qual for, no sistema educativo.
Apesar de esses dois marcos, Jomtien e Salamanca, terem
influenciado a reconstrução das bases legais da educação brasileira a favor de um novo olhar para a educação especial, Bueno (1999) apresenta um importante alerta, quando nos aponta
que os princípios da educação inclusiva não acontecem por decreto. Para o autor, as práticas inclusivas nas escolas regulares
precisam ser gradativas, contínuas, sistemáticas e planejadas.
A discussão trazida por Bueno (1999) permite-nos compreender a importância da construção de “[...] práticas políticas, institucionais e pedagógicas que garantam o incremento
da qualidade do ensino que envolve não só os alunos com necessidades educativas especiais, mas todo o alunado do ensino
regular” (BUENO, 1999, p. 12). Historicamente, a escola caracterizou-se por oportunizar a escolarização como privilégio de
Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 16
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determinados grupos, promovendo exclusão de outros tantos.
A naturalização desse processo fez com que as instituições de
ensino reproduzissem, acriticamente, a ordem social vigente,
desde os tempos dos jesuítas, ocasião em que a educação configurou-se como marca de distinção social, destinada aos filhos
dos colonos, excluindo os indígenas.
Alguns dispositivos legais surgiram no início do século
XX para tornar realidade a educação inclusiva no Brasil, como
a Resolução CNE/CP nº 1 (BRASIL, 2002) que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica, uma vez que as práticas de inclusão desenvolvidas por esse profissional demandam conhecimentos específicos considerados fundamentais para a obtenção de resultados
satisfatórios.
Convém ressaltar que o debate acerca da formação do
professor vem-se intensificando ao longo das últimas décadas, sendo também associado à luta por melhores condições de
atendimento do alunado de modo geral, sem que sejam deixadas em segundo plano as características e necessidades específicas dos diferentes grupos. Assim, concordamos com Mantoan (2003, p. 24) quando afirma que: “(...) a inclusão implica
uma mudança de perspectiva educacional, pois não se limita
aos alunos com deficiência e aos que apresentam dificuldade de
aprender, mas a todos os demais, para que obtenham sucesso
na corrente educativa geral”.
Bueno (1999) defende que não tem como haver inclusão
de crianças com deficiência no ensino regular sem que haja
apoio especializado. Para que a educação seja considerada inclusiva, necessita oferecer um ensino adequado às diferenças e
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às necessidades de cada aluno, não devendo, portanto, ser encarada de maneira isolada, mas como parte do sistema regular.
Para tanto, é importante que haja investimentos, sobretudo na
formação adequada e contínua do professor (GLAT; FERNANDES, 2005).
O docente precisa compreender, desde o seu processo de
formação inicial, acerca dos desafios e das possibilidades das
práticas educativas relacionados ao processo de inclusão nos
diferentes níveis e modalidades de ensino. Quanto mais consciente, situada e crítica for sua formação, mais possibilidades
terá de manter viva a postura problematizadora durante o exercício profissional docente e ao longo de seu processo de formação contínua. Essa perspectiva de formação como um contínuo
que parte da prática profissional e a ela retorna, possibilita a
aquisição dos conhecimentos necessários à realização do atendimento educacional especializado, melhorando sua atuação e
descortinando os mitos da inclusão.
É importante ressaltar que a educação inclusiva deixou
de ser um paralelo da educação, devendo ser considerada como
parte integrante no âmbito do sistema educacional. O professor passa a desempenhar um papel fundamental na organização do ensino, desde o planejamento até a execução das aulas.
Deste modo, faz-se necessário um olhar mais particular para
a formação continuada dos professores e, em especial, os professores das salas do Atendimento Educacional Especializado
(AEE).
A Resolução nº 4 (BRASIL, 2009), que Institui Diretrizes
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado
na Educação Básica, modalidade Educação Especial define, no
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Artigo 2º, o AEE como aquele que tem como função complementar ou suplementar à formação do aluno, por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na
sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem (BRASIL,
2009, p. 1).
Essa mesma Resolução trata do Plano de Atendimento
Educacional Especializado (PAEE), apresentando-o como uma
ferramenta necessária à flexibilização do currículo escolar de
forma a contemplar as especificidades do aluno com deficiência. O PAEE permite ao professor estabelecer estratégias que
desenvolvam competências e habilidades adequadas às potencialidades dos educandos, uma vez que esta é uma das principais atribuições do professor de AEE, conforme aponta o Art.
13º das Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica. A elaboração e a execução do PAEE são de
de competência dos professores que atuam na sala de
recursos multifuncionais ou centros de AEE, em articulação com os demais professores do ensino regular,
com a participação das famílias e em interface com os
demais serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros necessários ao atendimento (BRASIL,
2009, p.2).

Conforme o exposto, a perspectiva de integração presente no PAEE, faz com que sua importância seja reafirmada, pois
é esse instrumento que irá orientar as práticas entre professoEditora Via Dourada
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res, tanto da sala regular, como do Atendimento Educacional
Especializado (AEE). Por meio do trabalho colaborativo entre
o coletivo de professores e a coordenação pedagógica, o PAEE
tem o potencial de contribuir com a aprendizagem do aluno
com deficiência, articulando diferentes dimensões do processo
de inclusão. Outra função do PAEE é registrar as informações
da avaliação do aluno, assim como o plano de intervenção pedagógico especializado que será utilizado pelo professor do AEE.
O Ministério da Educação prevê em relação às adaptações curriculares necessárias à inclusão que:
[...] alunos com necessidades educacionais especiais
devem ter um Plano Individualizado de Ensino, quando
se fizer necessário, podendo ser elaborado com apoio
do ensino especial no início de sua vida escolar, e por
ela atualizada continuamente, em função de seu desenvolvimento e aprendizagem. Esse Plano é o ponto fundamental de sua vida escolar, norteador das ações de
ensino do professor e das atividades escolares do aluno
(BRASIL, 2000, p. 24).

Nesta perspectiva, a investigação pretendeu pesquisar os
benefícios do PAEE para a inclusão de alunos com deficiência e,
nesse sentido, ressaltamos a influência da formação continuada do profissional da sala de AEE para o embasamento de suas
práticas na escola. Justifica-se o presente estudo por entender
que a educação especial de perspectiva inclusiva assume, a cada
ano, uma importante tarefa de atender às exigências de uma
sociedade que se renova a cada momento, que precisa vencer
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preconceitos e que, ao mesmo tempo, busca construir novos
paradigmas. Além disso, o debate sobre essa perspectiva de ensino necessita estar nos bancos das Faculdades e Universidades
públicas ou privadas de todo o Brasil e, assim, poder contribuir
para novos estudos na área da educação inclusiva.
Diante do exposto, surge a questão que norteou o desenvolvimento deste trabalho: quais os benefícios do Plano de
Atendimento Educacional Especializado (PAEE) para a inclusão
de alunos com deficiência e como a formação continuada dos
professores colabora com o desenvolvimento das práticas educativas inclusivas?

2 METODOLOGIA
O presente estudo configurou-se como uma pesquisa de
abordagem qualitativa, pois debruça-se sobre aspectos da realidade, focando na compreensão e explicação da dinâmica das
relações sociais. Segundo Minayo (2002, p. 21-22), a abordagem qualitativa “[...] trabalha com o universo dos significados.
[...] corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. A abordagem qualitativa sugere,
diante do exposto, que mesmo havendo discussões abrangentes
sobre o uso do PAEE para a inclusão de alunos com deficiência
e a formação continuada de professores do AEE, as especificidades do grupo investigado são capazes de sinalizar elementos
que dialogam com a realidade mais abrangente, contribuindo
com novos elementos a serem considerados no debate.
No movimento de construção das configurações desta
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investigação, optamos pelo estudo de caso como método que
buscou compreender como o profissional do AEE faz uso do
PAEE na inclusão dos alunos com deficiência na escola regular,
além de investigar como acontece a formação continuada desse
professor. “O estudo de caso é encarado como o delineamento
mais adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, onde os limites entre o
fenômeno e o contexto não são claramente percebidos” (GIL,
2002, p. 54).
Assim, teve como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada, compreendida como interação planejada e previamente combinada entre entrevistador e entrevistado sobre um determinado assunto ou questão principal, tendo
sido realizada em uma escola municipal de Ensino Fundamental, localizada na Secretaria Executiva Regional I, do município
de Fortaleza, articuladas à observação do contexto. Foram sujeitos, a professora do Atendimento Educacional Especializado
(AEE) e uma professora do ensino regular. As entrevistas foram gravadas diretamente em aparelho de áudio digital, visando à captação de todas as informações orais que, depois, foram
transcritas.
A pesquisa bibliográfica, que embasou este trabalho, por
sua vez, utilizou o Banco de Teses e Dissertações da CAPES, e
por meio de buscador de internet, o qual conduziu ao Repositório de variadas instituições de ensino superior a partir do uso
das palavras-chave “plano individualizado e atendimento educacional especializado”; “plano de desenvolvimento educacional individualizado” e “plano individualizado e AEE”, “plano de
atendimento educacional especializado” coletando as pesquisas
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existentes sobre a temática em questão. Como aporte teórico
foram utilizados os estudos de Aranha (2010), Bueno (1999),
Glat et al. (2011; 2012), entre outros.
Em síntese, o desenho metodológico do estudo compreendeu: a abordagem qualitativa da pesquisa; estudo de caso
como método; uma escola pública municipal de Fortaleza como
lócus; duas professoras, uma da sala de AEE e uma da sala de
aula regular, como sujeitos; a entrevista como instrumento de
coleta de dados; a análise dos dados numa perspectiva dialética
de articulação entre contexto, sujeitos e referencial teórico.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No início do processo de investigação, realizamos o levantamento bibliográfico, a partir do qual foram encontrados 16
trabalhos, sendo três teses, seis dissertações, cinco artigos, um
livro e um pôster apresentado em evento científico, abordando
a temática do Plano de Atendimento Educacional Especializado
para alunos com deficiência. Este mapeamento evidenciou experiências ainda pontuais de compreensão da necessidade de
elaboração, execução e avaliação de PAEE nas redes de ensino,
a despeito do que orienta a legislação em vigor. Isso se dá não
porque se desconheça a importância desse instrumento, mas,
muitas vezes, em razão do desconhecimento de como proceder,
de como planejar a prática pedagógica específica destinada ao
aluno com deficiência (BARBOSA, 2018).
Apresentamos, a seguir, as temáticas presentes em alguns
dos trabalhos encontrados. A tese de Tannús-Valadão (2013),
com o título Inclusão escolar e planejamento educacional inEditora Via Dourada
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dividualizado: avaliação de um programa de formação continuada para educadores, objetivou desenvolver, implementar e
avaliar um programa de formação continuada para educadores
de Educação Especial, com foco no Plano Educacional Individualizado (PEI)4 para alunos com deficiência em uma rede municipal de ensino, constatando que os professores faziam uso
do instrumento PEI apenas para o AEE, sem articulação com o
professor da sala de aula regular.
A dissertação de Pereira (2014), intitulada Análise dos
efeitos de um plano educacional individualizado no desenvolvimento acadêmico e funcional de um aluno com transtorno do
espectro do autismo, teve como objetivo desenvolver, de forma
colaborativa com os professores, um plano educacional individualizado para um aluno com diagnóstico de autismo, a fim de
facilitar a inclusão desse aluno nas atividades escolares. A pesquisa mostrou que com a aplicação do PEI, houve um avanço na
aprendizagem dos alunos atendidos pelo AEE, tendo em vista
a articulação entre o atendimento individualizado e as práticas
na sala regular.
Glat, Vianna e Redig (2012), no artigo intitulado Plano
Educacional Individualizado: uma estratégia a ser construída
no processo de formação docente, abordaram uma experiência de formação docente, continuada e em serviço, partindo de
uma proposta de trabalho colaborativo que envolveu a interação direta de pesquisadores da Universidade e a equipe pedagógica de uma escola especializada para alunos com deficiência
intelectual. O objetivo foi formular Planos Educacionais Indivi4
Vale enfatizar que o termo Plano de Atendimento Educacional Especializado pode variar
de acordo com o referencial teórico adotado pelos autores. No entanto, a premissa da proposta tem
o mesmo fim, qual seja propor práticas individualizadas condizentes com o currículo da escola e os
objetivos previstos para a turma em que o aluno com deficiência está inserido.
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dualizados (PEIs), como uma estratégia diferenciada de organização da proposta curricular para este alunado. As autoras
constataram que é necessária uma sistematização de ações referentes à formação continuada, que auxiliasse os professores
a fazerem uso do PEI.
Também buscando compreender o uso dos PAEE na inclusão de crianças com deficiência, a observação em campo e
a entrevista com as professoras nos possibilitaram algumas reflexões. Os participantes entrevistados foram a professora do
AEE (identificada como docente A) e a professora do ensino
regular (identificada como docente B).
Nessa perspectiva, observemos o que nos diz a docente
B sobre a formação continuada: “Não há um apoio efetivo do
sistema, para os professores da sala regular” (DOCENTE B).
Segundo Mantoan (2003, p. 67):
A inclusão não prevê a utilização de práticas de ensino
escolar específicas para esta ou aquela deficiência/e ou
dificuldade de aprender. Os alunos aprendem nos seus
limites e se o ensino for, de fato, de boa qualidade, o
professor levará em conta esses limites e explorará convenientemente as possibilidades de cada um. (MANTOAN, 2003, p. 67)

Assim, para que ocorra a inclusão da pessoa com deficiência no ensino regular, é importante considerar a realidade em que os professores estão inseridos e há também que se
contar com professores preparados para o trabalho docente na
perspectiva de diminuição gradativa da exclusão escolar.
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Para a docente A e de acordo com suas ponderações, esporadicamente são ofertadas pela rede de ensino formações
para os professores do Atendimento Educacional Especializado
(AEE). Vejamos:
No ano passado [referindo-se a 2016] estive em constante formação, mas este ano tivemos pouquíssimas
formações. Houve mudança de gestão, então, fico sem
saber como acontece esse processo e estamos aguardando informações da Secretaria Municipal de Educação (DOCENTE A).

O profissional docente tem responsabilidades sobre seu
processo formativo, mas compete, prioritariamente, ao sistema
de ensino e às escolas oportunizarem ações de formação qualificadas e orientadas às necessidades formativas observadas em
contexto.
Libâneo (2013) diz-nos que se for proporcionado ao professor uma formação de qualidade, isto influenciará diretamente na formação geral de qualidade do aluno. Pois, o discente não
estaria apenas inserido no processo e, sim, acolhido com suas
necessidades individuais, respeitando seus limites de aprendizagem e incentivando suas potencialidades independentemente de sua condição física, intelectual ou social.
Ainda segundo a docente A, o AEE é um trabalho diferente daquele realizado na sala de aula regular e consiste em:
[...] É um trabalho diferente de sala de aula, quando
você trabalha o aluno você está ali buscando enfatizar
as potencialidades, vencer as barreiras não é um traSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 16
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balho fácil, porque nós temos muitas dificuldades com
a maioria dos pais, têm muitos pais que não aceitam
a condição de seus filhos, tem muitos pais que simplesmente abandonam, tratam com descaso, tanto que
muitas crianças são muito carentes de atenção e de carinho [...] (DOCENTE A).

Para a docente A, o atendimento especializado é importante, pois compreende que a função do professor de AEE é dar
suporte ao professor de sala de aula regular a partir do estabelecimento de uma parceria necessária ao desenvolvimento e
à aprendizagem do aluno com deficiência. Ainda, refere como
um trabalho que deve ser compartilhado com a orientação dos
pais, na superação das dúvidas cotidianas.
A partir das observações, visualizamos que a sala na qual
se dá o atendimento do AEE possui variado material pedagógico tais como jogos, brinquedos, livros de literatura infantil etc.,
os quais se propõe ao desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, leitura, memória, coordenação motora e socialização. Incluem, ainda, alguns materiais que foram confeccionados pela professora de AEE em colaboração com os alunos com
deficiência. Contudo, a docente A não mencionou a utilização
do PAEE como um documento otimizador do ensino e aprendizagem de estudantes em situação de deficiência (PLETSCH;
GLAT, 2012).
Todos os recursos desenvolvidos no AEE contribuem
para a aprendizagem e para a inclusão dos alunos com deficiência na sala de aula regular. Todavia, essa prática concretiza-se
Editora Via Dourada

Tereza Cristina L. Barbosa; Maria Julieta Fai Se. Sales; Juliana Silva Santana | 361

de forma otimizada quando houver interação entre o professor
do AEE e o professor da sala de aula regular. Essa interação deve-se dar nas práticas cotidianas e nos momentos de formação
continuada.
Com base nos estudos, na observação e entrevista realizados, percebemos aspectos que nos permitem anunciar que
o PAEE tem o potencial de favorecer a tomada de decisões do
coletivo com vistas ao desenvolvimento dos discentes, a partir de suas potencialidades. Todavia, é necessário destacar que
quando elaborados de forma colaborativa entre os professores,
a educação inclusiva, o plano de atendimento educacional especializado, tal como as práticas escolares inclusivas, corrobora
para que este instrumento seja visto como apoio ao trabalho
pedagógico especializado com os alunos com deficiência.
É a partir desse entendimento que o processo de formação
continuada faz-se importante. A formação docente voltada aos
processos inclusivos é compreendida como organização de conhecimentos, de habilidades, de práticas inclusivas, a fim de
contribuir com ações de consecução do direito à educação das
pessoas com deficiência.
As práticas inclusivas evidenciam a responsabilidade docente de atender pedagogicamente o aluno com deficiência,
sem desconsiderar a totalidade da turma na qual este aluno
está inserido. Acredita-se que as dificuldades encontradas não
somente por professores, mas também pelos alunos, são fatores relevantes de questionamentos, reflexões e a movimentos
que possibilitem uma melhor organização educacional (CAIADO; JESUS; BAPTISTA, 2011).
É necessário, também, enxergar nessa caminhada o
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professor como parte principal desse processo, pois figura
como peça-chave para promover o desenvolvimento e a
aprendizagem dos alunos. Por isso, ações de formação que
lhes garantam o apoio necessário são medidas que precisam
ser encaradas com seriedade e comprometimento. O docente é
chamado a tornar-se pesquisador de sua prática e planejador
de suas ações profissionais nos processos de formação, pois
é nesse movimento que se dá a construção de sua identidade
profissional, ao mesmo passo em que contribui para a construção
da identidade de muitos alunos com deficiência, inseridos no
sistema regular por meio da perspectiva inclusiva.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do presente estudo investigamos os benefícios
do Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE)
para a inclusão de alunos com deficiência e, nesse sentido, ressaltar a influência da formação continuada do profissional do
Atendimento Educacional Especializado (AEE) para o embasamento de suas práticas na escola.
A análise do conjunto de dados que emergiram do levantamento bibliográfico, das observações e entrevistas, permitiu-nos compreender que é preciso incluir o professor nas ações
de planejamento das formações docentes das redes de ensino,
tendo em vista que ele é beneficiado e beneficia todo um contexto, quando se sente seguro ao adentrar numa sala de aula. É
necessário ter em mente que o processo formativo do professor
não se esgota, tampouco se delimita à graduação nas licenciaturas. Esse processo deve ser construído ao longo da jornada
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de sua prática, em serviço e contexto reais, numa perspectiva
contínua.
Com a materialização dos processos de inclusão educacional, a formação do professor é uma realidade emergente e
necessária nas escolas brasileiras, tendo em vista que a expansão do acesso dos alunos com deficiência à escola regular e os
permanentes desafios dela decorrentes. Desse modo, formar o
professor é uma ação necessária que demanda a construção de
políticas públicas que garantam a sua continuidade, a partir,
não só de intenções expressas em documentos, mas da efetiva
previsão de investimentos.
Nesta pesquisa restou evidente também que o Plano de
Atendimento Educacional Especializado figura como instrumento que organiza a rotina dos alunos com deficiência, por
meio da tomada de decisões que favorecessem seu desenvolvimento, considerando suas potencialidades. O Plano viabiliza a
definição de objetivos, estratégias, adaptações ou adequações
curriculares para alunos com deficiências físicas, cognitivas,
motoras, sensoriais, de comunicação, enfim, o público-alvo da
Educação Especial.
Conclui-se, portanto, serem necessários novos estudos
que apontem o impacto qualitativo do Plano de Atendimento
Educacional Especializado em seus contextos e alunos específicos e que é imprescindível o investimento e o estímulo à formação do professor, seja ele docente na sala regular de ensino ou no Atendimento Educacional Especializado (AEE), sem
esquecer as formações iniciais nas quais os novos professores
incluem-se.
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CAPÍTULO 16
REFLEXÕES SOBRE A HISTÓRIA ORAL A PARTIR DA PERSPECTIVA DOS ESTUDOS
BIOGRÁFICOS
Maria Aparecida Alves da Costa1
Francinalda Machado Stascxak2
Maria Julieta Fai Serpa e Sales3
1 INTRODUÇÃO
Este estudo intenciona mobilizar um olhar sensível do
pesquisador para o desabrochar da curiosidade e da pulsão humana de embrenhar-se em um estado de problematizações, reconhecendo como fundamental fincar raízes no compromisso
com as articulações que um indivíduo pode elaborar nos espaços de sua mobilidade, concebendo o exercício de ver o que
está nas entrelinhas, nos aspectos não lineares, nas rupturas de
processos e nas descontinuidades próprias da existência huma1
Pedagoga. Especialista em Psicopedagogia. Mestra e doutoranda pelo Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará (PPGE - UECE). Membro do Grupo
de estudos Práticas e Pesquisas Memória e Oralidade - (PEMO-UECE). Lattes: http://lattes.cnpq.
br/3305904539863361.
2
Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação (UECE). Especialista em Formação
de Formadores e os Processos de Coordenação Pedagógica na Educação Básica e no Ensino Superior
(UECE). Especialista em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica (Uni7). Licenciada em Português
e Inglês (UVA). Membro do Grupo de estudos Práticas e Pesquisas Memória e Oralidade - (PEMO –
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na.

A partir da década de 1970, a metodologia da História
Oral passou a representar uma forma interessante de realizar
pesquisas que faziam emergir as experiências individuais valorizando assim, a biografia (ALBERTI, 2013) não de heróis ou de
grandes personalidades da história, mas das pessoas comuns.
Além disso, essa metodologia é oportuna pois pondera as subjetividades e as memórias - individual e coletiva - dos sujeitos e
ainda podem ser utilizadas uma infinidade de fontes tais como
fotos, cartas, documentos pessoais, registros escritos como livro
do bebê, diário, cadernos escolares, vestimentas etc., ou seja,
qualquer tipo de vestígio humano que possa trazer um cabedal
de possibilidades para o entendimento do assunto em questão,
movido pela necessidade humana de exercitar sua curiosidade
e conhecer, interpretar, para consecutivamente compreender
(MAGALHÃES JUNIOR, 2007).
Biografar uma vida é sempre um desafio, pois todo indivíduo aparentemente anônimo possui uma história, o que torna passível de estudo (FIALHO; CARVALHO, 2015). Nessa perspectiva, a ideia não é fazer a correspondência fidedigna da vida
da pessoa biografada, mas aproximar-se dos contextos pelos
quais o indivíduo transita. Faz-se necessário, pois, atentar para
o compromisso ético e a responsabilidade de buscar fontes que
contribuam para o estudo dessa natureza. Além disso, por tratar-se de um texto que aborda as subjetividades do indivíduo, é
preciso dar-se conta do contexto de tempo e espaço a que pertence o ser biografado, e assim propiciar aos leitores uma base
de entendimento do relato com que se depara o pesquisador.
Isto posto, a inquietação que moveu o desenvolver deste
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estudo como forma de tecer algumas reflexões sobre a temática em tela foi: Quais as características da História Oral e sua
relação com os estudos biográficos? Tal questionamento partiu
justamente da análise sobre a essencialidade da ação de historicizar de forma crítica, reconhecendo que a história caminha de mãos dadas com a memória, e que a memória carrega
consigo lembranças que podem ser resgatadas de acordo com
uma determinada intencionalidade. Cumpre registrar que o
movimento de problematizar parte da busca pelo conhecimento permitindo assim, o vislumbre que cabe à complexidade de
tal temática. Com o intuito de responder a tal questionamento,
este estudo assumiu como objetivo refletir acerca da História
Oral no seu imbricamento com os estudos biográficos.
A fim de solucionar o questionamento imposto por este
estudo, a metodologia escolhida pauta-se numa abordagem de
caráter qualitativo, pois permite uma aproximação hermenêutica daquilo que o pesquisador propõe-se a responder, destacando as singularidades da temática em questão. Portanto, “A
pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das
relações sociais devido à pluralização das esferas da vida” (FLICK, 2009, p. 20).
Amparado no método bibliográfico, esta investigação debruçou-se em fontes escritas - materiais como livros e artigos
científicos publicizados em periódicos -, permitindo aproximações entre pesquisadores e pesquisadoras e o objeto de conhecimento, o que legitima a arte de exercer sua autonomia intelectual ao ler, interpretar e tomar decisões com base no senso
crítico e reflexivo, propiciado pelo arcabouço epistemológico,
formulando problemas e tecendo descobertas, dando sentido à
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sua caminhada na seara científica (CAVALCANTE; SILVA, 2011).
Este estudo refere-se às principais contribuições teóricas de referência encontradas na literatura acerca da metodologia da História Oral, os estudos de Thompson (1992), Ferreira (1994), François (2006), Meihy e Holanda (2007), Selau
(2004), Alberti (2013; 2015). Junto a esses estudos, encontram-se as pesquisas sobre a memória - uma vez que esta compõe
essencialmente a oralidade -, os estudos de Bosi (1994), Nora
(1993), Le Goff (2003) e Rousso (2006). O arcabouço utilizado
neste estudo referente à Biografia são advindas de pesquisas
produzidas por Loriga (2011) Avelar (2012), Almeida (2013),
Vilas-Boas (2014), Rodrigues (2015) e Dosse (2015). Cumpre
registrar que a opção por este arcabouço levou em consideração uma análise subjetiva, materializada a partir dos estudos
realizados pelos autores acima mencionados que vêm desenvolvendo investigações acerca das temáticas em foco, portanto,
consolidadas neste campo.

2 A MEMÓRIA E A METODOLOGIA DA HISTÓRIA
ORAL
É fato que nos baseamos em acontecimentos remotos,
no intuito de entendermos os eventos presentes e até mesmo
futuros, pois fazemos história, e essa construção da história é
tecida pelos laços da memória. Aurélio (2010, p. 498) apresenta
duas definições que corroboram com a perspectiva vislumbrada
aqui neste escrito. Principiando do sentido etimológico, memoria, do latim, significa “1. Faculdade de reter as ideias, impressões e conhecimentos adquiridos. 2. Lembrança, reminiscênEditora Via Dourada
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cia. E é partindo disso que a discussão vai ao encontro das contribuições que a memória nos oferece para enriquecimento das
fontes. Podemos chamar a memória de passado ou até mesmo
de lembrança, porém, como sabemos, a memória tem a função
de guardar os acontecimentos de tempos longínquos e sobre os
fatos do presente. Na Antiguidade grega, por exemplo, a população tinha a concepção de memória como algo surreal, protegida pela deusa Mnemosyne. Já em outras civilizações, como a
romana, a memória era vista como auxílio para o melhoramento da retórica (SOUSA, 2009).
Independente da percepção, não se pode falar de memória sem mencionar o esquecimento, uma vez que a memória é
seletiva, pois, na maioria das vezes, o que mais lembramos são
coisas que selecionamos como mais relevantes, e sendo importantes precisam ser lembradas. Muitas vezes, preferimos esquecer situações que nos trazem certo desconforto, porém não
é tão fácil, como já abordado, a memória é seletiva, logo ela “[...]
é uma reconstrução psíquica e intelectual que acarreta de fato
uma representação seletiva do passado, um passado que nunca
é aquele do indivíduo somente, mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, nacional” (ROUSSO, 2006, p.
94). Inclusive “quando a recordação envolve dor, sofrimento e
tristeza, o corpo reage de forma sistêmica, respondendo às reconstruções da memória” (MAGALHAES JUNIOR, 2003, p. 44).
Temos um debate recorrente entre a história e a memória, uma vez que as duas não são sinônimas, uma depende da
outra. Como aponta Le Goff (2003, p. 471) “a memória na qual
cresce a história, por sua vez, a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro.” Desse modo, a históSérie Saberes e fazeres da educação: volume 16
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ria é constituída por intermédio da memória.
Comungamos com Nora quando nos lembra de que:
A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução,
aberta a dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulneráveis
a todos os usos e manipulações, susceptível de longas
latências e de repentinas vitalizações. A história é reconstrução sempre problemática e incompleta do que
não existe mais. A memória é um fenômeno sempre
atual, um elo vivido no eterno presente, a história, uma
representação do passado. (NORA, 1993, p. 9).

Partindo dessa premissa, notamos as diferenças entre
história e memória, uma vez que se complementam de forma
singular. A memória é viva porque faz parte dos indivíduos
através de suas lembranças vividas no cotidiano. Quando investigamos algum acontecimento, o uso da memória é frequente,
pois a lembrança se faz presente para que possamos explorar
informações sobre o passado.
A memória possui uma ligação direta com o tempo, pois
se constitui com o passar dos dias, dessa maneira, a “memória é sim um trabalho sobre o tempo, mas sobre o tempo vivido, conotado pela cultura e pelo indivíduo” Bosi (1994, p. 281).
É formada por intermédio de lembranças de acontecimentos
individuais ou coletivos, uma vez que os indivíduos estão inseridos em contextos sociais diferentes, como escolas, igrejas,
clubes e a sua própria casa, ou seja, a memória é formada por
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acontecimentos em tempos diferentes, pois o “tempo social absorve o tempo individual mais próximo dele. Lembrando que
cada grupo, cada indivíduo vive o seu tempo social de maneira
diferente, o tempo da família, o tempo da escola, o tempo do
trabalho” (SOUSA, 2009, p. 48).
A história faz parte da vida humana de forma implícita e
explícita, mas nem sempre foi valorizada. Ao longo do processo
da historiografia, a história era contada e escrita apenas por
documentos chancelados pelas autoridades da época, como o
governo e a igreja. A partir do movimento dos Annales (1929)
como já citamos anteriormente, surgiu uma nova forma de ver
e entender a história, e a História Oral ganha relevância, metodologia esta que tem suporte nas narrativas de pessoas que
presenciaram fatos e acontecimentos importantes para a humanidade.
A Oralidade possui sua identidade desde os primórdios
da humanidade, uma vez que a “fala” propriamente dita ainda
não era desenvolvida, mas através de sons e gestos conseguiam
se comunicar. Com certeza, a oralidade, ao lado dos sinais e
gestos, desde os tempos primitivos, serviram como os principais canais de ensino e aprendizagem para a sobrevivência e
desenvolvimento do ser vivente uma vez que “a oralidade funciona como mola mestra de transmissão e aquisição da cultura
desde as comunidades primitivas até hoje, sobretudo nas coletividades sem escritas e iletradas” (XAVIER, 2014, p. 112).
É mediante a Oralidade que várias tradições foram
passadas de geração em geração. Com a contribuição da
memória, a História Oral ganha nome e reconhecimento, a
partir de meados do século XX, quando foi considerada uma
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metodologia e não apenas uma fonte. Como ressalta Alberti,
(2015, p. 156) “a história oral é uma metodologia de pesquisa e de
constituição de fontes para o estudo da história contemporânea
surgida em meados do século XX, após a invenção do gravador
a fita”.
A princípio, a História Oral era tratada em alguns países
da Europa, por exemplo, na Alemanha como “Outra História”,
ou seja, era uma nova maneira de a história ser contada, porém
sendo denominada como outro tipo de história e não um novo
jeito de se fazer História, “de fato especialmente nos países germânicos, muitos são os que sustentam a pretensão da história
oral a ser uma “outra história”” (FRANÇOIS, 2006, p. 4). As
críticas em relação à História Oral sempre tiveram seu lugar,
já que por muito tempo houve a ideia de que a história só era
válida quando subsidiada por documentos escritos, levando em
consideração o argumento da fragilidade da memória humana
e a exigência da possibilidade de uso de provas por uma comunidade científica (SELAU, 2004).
A História Oral foi se consolidando e se tornando uma
metodologia usada frequentemente para o procedimento de
pesquisas, nas quais assumiu credibilidade no mundo. Já em
nosso país se deu “[...] as experiências sistemáticas no campo
da História Oral no Brasil, foram iniciadas em 1975 a partir de
cursos fornecidos por especialistas mexicanos e norte-americanos na Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro” (FERREIRA,
1994, p. 08). Logo se deu a importância da História Oral para o
enriquecimento das pesquisas e de acordo com Alberti (2005,
p. 24) “o trabalho com história oral exige do pesquisador um
elevado respeito pelo outro, por suas opiniões, atitudes e poEditora Via Dourada
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sições, por sua visão de mundo enfim. É essa visão de mundo
que norteia seu depoimento e que imprime significados aos fatos e acontecimentos narrados”.
A autora nos propõe a severidade científica da pesquisa
mediante a História Oral, em que o pesquisador faz a coleta de
dados, porém ele precisa ter um conhecimento aprofundado
em torná-la ciência, pois “[...] transformando os “objetos” de
estudo em “sujeitos”, contribui para uma história que não só é
mais rica, mais viva e mais comovente, mas também mais verdadeira” (THOMPSON, 1992, p. 137). Os pesquisadores que se
apropriam da oralidade, abrem um leque amplo para os nossos
conhecimentos por intermédio da inter-relação história e memória, uma vez que, esta, enquanto procedimento prático do
campo da historiografia traz um reconhecimento de trajetórias
de indivíduos que são sujeitos históricos, independente de pessoas que foram prestigiadas no âmbito econômico ou político.
A História Oral hoje é uma metodologia que, por meio
de técnicas de coleta de dados, como as entrevistas gravadas,
transcritas e textualizadas, reconstitui um fato histórico, recorrendo às narrativas de um indivíduo ou de um coletivo. Logo,
“a história oral é um caminho interessante para se conhecer e
registrar múltiplas possibilidades que se manifestam e dão sentido a formas de vida e escolhas de diferentes grupos sociais,
em todas as camadas sociais” (ALBERTI, 2015, p. 164).
As entrevistas em História Oral segundo Meihy e Holanda (2007, p. 14), “é a manifestação do que se convencionou
chamar de documentação oral, ou seja, suporte material derivado de linguagem verbal expressa para esse fim”. Todavia, as
entrevistas integram a História Oral como parte do conjunto de
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fontes orais, e não como um todo.

3 OS ESTUDOS BIOGRÁFICOS
Diante de uma historiografia constituída ao longo do
tempo sobre biografia, consideramos importante abordarmos
um pouco sobre a temática. A utilização do termo biografia não
é recente, pois “desde os antigos, o gênero biográfico conformou-se em uma série de discursos narrativos consagrados à
busca de tornar presente a trajetória passada de um indivíduo,
figurar no instante remoto e o desejo de imortalizar o personagem” (AVELAR, 2012, p. 63).
O gênero biográfico é considerado antigo, embora seu objetivo principal fosse distinto: imortalizar personagens, ou seja,
registrar fatos heróicos por intermédio das narrativas sobre os
acontecimentos da época. Como clássico do gênero biográfico,
“a guisa de exemplo, podemos citar na Grécia arcaica, Ilíada e
Odisseia, atribuídas como produção e tradição da poesia oral
do poeta grego Homero do século VIII” (XAVIER, 2014, p. 130).
Ainda sobre o surgimento da biografia, Loriga afirma
que a biografia:
É desde a origem, um gênero híbrido e compósito. Equilibrando-se sempre entre verdade histórica e verdade
literária, sofreu profundas transformações ao longo do
tempo-quanto à escolha e à elaboração dos fatos do estilo narrativo (2011, p. 18).

O gênero biográfico centrava-se na escrita de heróis ou
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até mesmo nas escritas sobre mártires e hagiografias como forma de exemplos pedagógicos para a sociedade, uma vez que
na Idade Média a Igreja e o Estado detinham o “poder”. Mas,
vale destacar que esta é uma discussão que não vamos adentrar neste escrito, nos ocuparemos apenas com a biografia na
Idade Moderna, especificamente a partir da segunda metade do
século XX. Período em que a compreensão do gênero biográfico
sofreu maior alteração, dando lugar às histórias de múltiplos
sujeitos.
A Escola dos Annales revolucionou a historiografia no
século XX, por meio de estudos utilizando diversas fontes de
análise. Os Annales impulsionou o estudo biográfico a partir da
sua terceira geração, com o auxílio da micro-história. O estudo
biográfico passa a importar na elaboração da história, pois uma
“biografia não se limita à singularidade da personagem estudada. Esta deve ser um ícone de uma época, de um conjunto de
instituições sociais, como família, organização política ou costumes” (RODRIGUES, 2015, p. 57).
Concordamos com Martinho Rodrigues (2015) quando
afirma que a partir da vida de um personagem, podemos chegar a informações importantes sobre uma época que nos seja
relevante. Nessa direção, por meio da biografia de Cinobelina,
podemos extrair informações pertinentes à sua educação, na
qual podemos entender o viés educacional em que a mesma
estudou e posteriormente foi docente, assim como contextos
sociais, culturais, políticos, etc. Nessa mesma perspectiva, Dosse (2015, p. 123), afirma que “a biografia é um gênero antigo,
que disseminou tendo por base a noção de bioi (bios) e não se
ocupa de retraçar apenas a “vida”, mas também a “maneira de
Série Saberes e fazeres da educação: volume 16
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viver””, ou seja, a biografia não se aplica apenas à vida de um
personagem, mas sim à maneira de ser do indivíduo e da sociedade.
É notória a importância da biografia para a construção
da historiografia, como menciona Almeida (2013, p. 52):
Muitas vezes precisamos da história de vida de outras
pessoas para podermos compreender alguns atos ocorridos em um determinado tempo e local. Em uma biografia temos a história de outras pessoas e informações
sobre uma sociedade e todo o seu contexto histórico,
político, econômico e cultural. Afinal, os indivíduos não
estão à margem de nenhuma sociedade, eles estão inseridos nela.

Para a construção de uma biografia, precisamos tomar
consciência de que estamos lidando com a vida de uma pessoa
ou de um personagem que viveu em determinada época, seja
igual ou diferente da nossa, abordando diversos fatos ocorridos
com o biografado, sem anacronismo, interpretando-os à luz do
contexto do período em análise.
Vilas-Boas (2014, p. 11) orienta-nos no que diz respeito a
seis critérios para serem seguidos no decorrer de uma escrita
biográfica, sendo eles:
Descendência, em que relativizo a ideia de uma herança
familiar explicativa do ser (biografado); Fatalismo, em
que considero fictício qualquer personagem real visto
como predestinado vencedor; Extraordinaridade, em
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que critico os preconceitos decorrentes da crença em
uma genialidade inata; Verdade, em que desmistifico
a biografia como a verdade, somente a verdade, nada
mais sobre a verdade sobre uma pessoa; Transparência,
em que proponho que os biógrafos também se revelem
ao longo dos textos; Tempo, em que mostro que a narração biográfica linear-cronológica é uma limitação filosófica quanto narrativa.

O autor nos faz refletir sobre o que diz respeito às nossas
escritas biográficas, uma vez que uma biografia não é só uma
escrita de uma vida por uma vida, ou um simples relato dos
acontecimentos de uma vida, existem detalhes que devemos
analisar as causas e efeitos dos acontecimentos através de cada
critério, várias interpretações de um fato, pois, os vários aspectos de uma vida não são suscetíveis a uma narração linear, não
se esgotam numa única representação, na ideia de identidade
(AVELAR, 2012, p. 71).
Existem outras escritas biográficas, as de cunho jornalístico ou até mesmo romancistas, conteúdo este que não iremos aprofundar nessa dissertação, já que o pretendido aqui
é o desenvolvimento de um estudo acadêmico que faz uso de
um percurso metodológico criterioso para a elaboração de uma
pesquisa científica séria que se apropria de fontes orais como
subsídios principais, mas não desconsidera outras fontes documentais, entrecruzando-as para ampliar a compreensão histórica do campo educacional.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo do objetivo deste estudo - refletir acerca da História Oral no seu imbricamento com os estudos biográficos -,
entende-se como relevante destacar que a análise feita sobre
esta temática não se esgota nas linhas escritas deste estudo.
Na verdade, considera-se que uma pesquisa desta envergadura
deve estimular contínuas buscas e discussões, trazendo novos
olhares e contribuições que venham enriquecer a formação de
todos, sobretudo no que consiste nos estudos sobre a vida humana, dotada de singularidades.
Biografar uma vida é um exercício que requer sensibilidade, senso de responsabilidade, ética. Nesse aspecto, um objetivo pré-estabelecido é capaz de nortear o caminho a fim de
encontrar respostas para as questões que se propõe a responder acerca da vida de alguém, com o cuidado ao lidar com as
especificidades da história de vida dos biografados, bem como
os aspectos que contextualizam as articulações que o indivíduo
realiza nos espaços - público e privado - pelos quais transita,
considerando também o recorte temporal que permeia esta
trajetória.
Nessa perspectiva, a metodologia da história oral possibilita a produção de fontes para a constituição de uma biografia, uma vez que isso se faz a partir das memórias e das
subjetividades da própria pessoa biografada ou com outrem,
caso o indivíduo seja de outra época. Além disso, a história oral
consiste em voltar o olhar para questões passadas, pois é nesse
movimento que a produção do conhecimento acerca da história
acontece sendo, pois, fonte importante para a reflexão acerca
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dos múltiplos contextos sociais, fruto das interações humanas.
Este estudo permitiu, portanto, a partir da pesquisa bibliográfica desenvolvida, reiterar a importância dos estudos
que se propõem a colocar em perspectiva um contexto específico, neste caso em foco, de indivíduos invisibilizados pela historiografia, corrobora para a feitura de uma análise que se permite aproximar de contextos antes inacessíveis, possibilitando
o florescer de um conhecimento mais acentuado.
Pela sua limitação, própria desse tipo de abordagem, não
é possível tecer generalizações acerca dos estudos biográficos
no seu imbricamento com a metodologia da história oral, pois
há que se refletir permanentemente sobre os interstícios e as
lacunas que uma pesquisa dessa natureza vai produzindo no
que tange ao conhecimento no âmbito das vivências humanas,
sendo este um espaço restrito que urge ser interpretado possibilitando assim, novas pesquisas.
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