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APRESENTAÇÃO 

 

POR UMA PRÁTICA EDUCATIVA INOVADORA: 
DIÁLOGOS SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE E OS 
DIFERENTES CONHECIMENTOS EDUCACIONAIS 

 

As discussões em torno da prática educativa são sempre recorrentes, 

amplas, complexas, mas, ao mesmo tempo, muito importantes para a formação 

docente e, especialmente, para todos os contextos que, a partir delas, 

consolidam a educação formal brasileira. Sendo assim, considero que tais 

discussões são fundamentais no contexto de uma sociedade contemporânea, 

que vive com problematizações transitórias, mas também permanentes. Assim, 

torna-se importante destacar, neste momento de apresentação da coletânea, 

que, a partir dos elos e conexões da prática educativa inovadora, esta se 

apresenta em três perspectivas: suas concepções, seus contextos e suas 

metodologias.  

Sei que as abordagens, por mais que sejam múltiplas, jamais esgotam as 

possibilidades de reflexão e diálogo. Sendo assim, os artigos, que compõem esta 

coletânea, inter-relacionam-se e oportunizam um espaço de reflexão que, 

indiscutivelmente, traz muitas contribuições, visto que integram os processos 

formativos humanos, constituindo-se em mediações e vetores dos diferentes 

conhecimentos educacionais.  

O volume intitulado Por uma prática educativa inovadora: concepções, 

contextos e metodologias traz contribuições textuais de pesquisadores(as), 

educadores(as) e gestores(as) educacionais engajados no debate sobre a 

adoção das linguagens e dos multiletramentos em diversos contextos; das 

metodologias inovadoras de ensino e de aprendizagem; das tecnologias digitais 

na prática educativa; e reflete, de forma muito coerente e próxima, as 

dificuldades e os desafios lançados a todos os atores educacionais no contexto 

da pandemia da COVID-19, tendo em vista as concepções de educação que 

foram despertadas neste tempo tão curto, mas também tão repleto de 

aprendizagens docentes.  

Ao mesmo tempo em que se debruçar sobre esse assunto parece 

reafirmar determinadas concepções sobre as práticas educativas, os capítulos, 
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também, sinalizam a relevância de aspectos bastante singulares do processo 

educativo, sobretudo, delineiam novas concepções que, atualmente, reverberam 

nas práticas de cada profissional da Educação. 

  Dessa forma, desperta no leitor(a) possibilidades de reflexão que se 

encontram na suscetível tarefa de repensar a prática, abrindo-se para o novo e, 

ao mesmo tempo, sabendo se posicionar frente a tantos desafios e 

preocupações lançados à prática social de educar. Para tanto, espero que a 

coletânea, com tal reunião de textos, possa suscitar novas metodologias, cada 

vez mais preocupadas com o protagonismo estudantil e com a criticidade, e 

oportunize repensar os contextos educativos em que ela possa ser disseminada 

por intermédio das redes de conhecimento digitais e dos nossos pares. 

 Desejo uma leitura prazerosa e que desperte novas práticas educativas 

inovadoras! 

 

Prof. Dr. Eduardo Fofonca1 

Organizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
com pós-doutorado em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina e em Didática 
pela Universidade Estadual de São Paulo “Júlio de Mesquita Filho”. É professor do Programa de 
Mestrado em Educação: Teoria e Prática de Ensino da Universidade Federal do Paraná e 
Professor do Programa de Pós-graduação Internacional em Educação da Logos University 
International, LUI, EUA. Autor e organizador de inúmeros livros e coletâneas no campo 
educacional. Consultor Educacional com enfoque em metodologias inovadoras, linguagens e 
cultura digital. Vice-líder do Grupo de Pesquisa: “Educação a Distância e Tecnologias Digitais” 
(IFPR/CNPq). Pesquisador Grupo de Pesquisas: “Tecnologias Digitais na Educação: formação, 
desenvolvimento e inovação” (UFPR/CNPq).  E-mail: eduardofofonca@gmail.com    
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PREFÁCIO 

 

PRÁTICAS EDUCATIVAS INOVADORAS: CONTEXTOS 
REFLEXIVOS DE ENSINAR E APRENDER NA 

CONTEMPORANEIDADE  
 

 

Caros leitores e caras leitoras, 

 

As principais discussões, promovidas por este livro, estão na inovação 

das práticas educativas e evidenciam uma preocupação constante no campo da 

formação de professores, inicial e continuada. Dessa forma, tais discussões 

residem em torno de concepções, contextos e metodologias, tornando-as 

elementos centrais de todo esforço coletivo de pesquisa e de aplicação dos 

autores e das autoras.   

A proposta, deste livro, nesse sentido, conduz a uma perspectiva de 

diálogo que possibilita aos leitores e leitoras alcances da prática educativa e de 

seus impactos na Educação de uma forma geral, como ação mediadora, mas 

como um possível vetor nas construções da relação pedagógica.  

Nessa perspectiva, outra dimensão da coletânea a ser destacada, é a 

reafirmação bem sucedida de uma mudança paradigmática da docência nas 

relações pedagógicas e, neste caso, situa-se a relevância da “inovação”, que 

deve ser integrada e adotada como uma possível mudança, que contextualiza 

as práticas educativas contemporâneas. Cabe destacar que, a inovação nas 

práticas educativas, na coletânea, contextualiza e se preocupa com os 

processos inter e transdisciplinares; analisa com criticidade os contextos 

educacionais e se torna acessível no sentido da união intrínseca entre a teoria e 

a prática nas relações pedagógicas. Portanto, a coletânea oportuniza um pensar 

do fazer pedagógico numa relação constante entre teoria e prática, sempre 

visando que ambas sejam desenvolvidas, como cruciais, por uma prática que 

escuta, dá voz, reflete e aplica concepções necessárias aos processos 

formativos de nossos(as) estudantes. 

Para tanto, é perceptível que os caminhos trilhados pelos capítulos 

vislumbram várias realidades educacionais, o que possibilita a disseminação de 
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conhecimento educacional por múltiplos percursos, contribuindo para que 

professores(as) entrem em contato com análises locais, que assinalam uma 

mudança paradigmática, comprometida com uma formação crítica dos(as) 

educadores(as). Considera-se, sobretudo, que a coletânea traz eixos de 

relevância para a reflexão educacional, da prática educativa e, em especial, das 

práticas educativas inovadoras que são delineadas por meio da imersão analítica 

em cada contexto, apresentando uma estreita relação com as metodologias, o 

que possibilita pensar sobre os letramentos científicos e pedagógicos, 

considerando um currículo escolar que observe, com otimismo, as construção 

coletivas e colaborativas e, especialmente, democráticas.  

Ressalta-se, finalmente, que o organizador, desta coletânea, realiza uma 

curadoria científica de relevância num processo coletivo de reunir textualidades 

que repensam as práticas educativas. Assim, objetivou reunir textos que refletem 

sobre a avaliação de aprendizagem; as metodologias e as concepções 

contemporâneas em Educação, como pontos fundamentais para contribuir, de 

forma competente, para o debate intenso sobre os múltiplos contextos 

educacionais, com suas concepções próprias e suas imersões que repercutem 

em novas metodologias, mais inovadoras, ativas e concatenadas com as 

necessidades formativas dos(as) estudantes. 

 

Selma dos Santos Rosa2  

Universidade Federal do Paraná 

 

 

 

 

 

 
2  Bacharel em Ciências da Computação e licenciada em Pedagogia. Especialista em 
desenvolvimento para Web pela Universidade Gama Filho.  Mestre em Educação pela Fundação 
Universidade Regional de Blumenau. Doutora em Educação Científica e Tecnológica pela 
Universidade Federal de Santa Catarina, com doutorado sanduíche na Universidade Aberta de 
Portugal. Realizou Estágio Pós-doutoral na Universidade do Minho - Portugal, na linha de 
pesquisa Tecnologias Educativas. Professora e orientadora dos Programas de Pós-Graduação 
em Ensino (PPGEN - Mestrado Profissional) da Universidade Estadual do Norte do Paraná e no 
mestrado em Educação: Teoria e Prática de Ensino da Universidade Federal do Paraná. É líder 
do Grupo de Pesquisas “Tecnologias Digitais na Educação: formação, desenvolvimento e 
inovação” (UFPR/CNPq). E-mail: selmasantos@ufpr.br 
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CAPÍTULO 1 

 

PRÁTICAS DE MULTILETRAMENTOS COM 
ESTUDANTES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE: 

REFLEXÕES SOBRE UM CONTEXTO DE 
DISSEMINAÇÃO DE GÍRIAS 

 

Shirley dos Santos Pinheiro Freitas3  

Eduardo Fofonca4 

 

INTRODUÇÃO 

“Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível”  

(Paulo Freire, 1996). 

 

 Este capítulo trata das práticas de multiletramentos, especificamente, 

desenvolvendo perspectivas de metodologias inovadoras no ensino de Língua 

Portuguesa com as gírias utilizadas por um grupo de estudantes em privação de 

liberdade 5 . A análise investiga o uso das gírias pelos estudantes em seu 

cotidiano no contexto privado, porém evidenciaremos que existem outros fatores 

que influenciam a disseminação e o crescimento dessa linguagem. Podemos 

citar, inicialmente, entre os principais – que o meio em que os estudantes vivem, 

a baixa escolaridade e alguns meios de comunicação exercem fatores que 

influenciam ta uso. Por se tratar de PPLS ¹ e fazerem parte de uma camada da 

sociedade que é taxada de marginal, a fala reflete nas relações, manifestando 

ou não um tipo de preconceito linguístico.  

 
3  Mestra em Educação pela Logo University Internacional, EUA. Especialista em Gestão e 
Docência do Ensino Superior - Faculdade Literatus, AM. Graduada em Licenciatura Plena em 
Letras, Língua Portuguesa pela Universidade Nilton Lins, AM e Pedagogia pela Faculdade 
Uniasselvi, AM. Trabalha na Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino de Manaus – AM. 
E-mail: shirleyspfreitas@hotmail.com  
4 Doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
com pós-doutorado em Educação, Comunicação e Tecnologia pela Universidade do Estado de 
Santa Catarina e pós-doutorado em Didática pela Universidade Estadual de São Paulo “Júlio de 
Mesquita Filho”. É professor do Programa de Mestrado em Educação: Teoria e Prática de Ensino 
da Universidade Federal do Paraná e Professor Visitante do Programa de Pós-graduação em 
Educação da Logos University International, LUI, EUA. E-mail: eduardofofonca@gmail.com    
5 Os estudantes cumprem pena em regime fechado na penitenciária Anísio Jobim em Manaus - 
Amazonas 
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  Até bem pouco tempo atrás, usar a língua portuguesa corretamente era 

decorar e saber regras complicadas, dominar um vocabulário culto, falar difícil e 

escrever mais difícil ainda. A gramática normativa reinava ditando nas escolas o 

“certo” a ser ensinado e estabelecia que o agente responsável de “consertar” a 

fala e a escrita dos alunos, seria o professor.  

  O professor, porém, não pode passar pelo pressuposto de que somente 

o ensino da gramática normativa fará de seus alunos pessoas que se utilizam 

bem da sua própria língua. A escola é um ambiente social de união das mais 

diversas esferas da sociedade – portanto, o docente carece não somente 

respeitá-las, mas harmonizar sua metodologia de ensino conciliando a 

pluralidade da atmosfera escolar. No contexto da educação prisional² (EJA), 

onde os docentes não dispõem de recursos tecnológicos – a saída é a 

criatividade, ou seja, “fazer o melhor que puder com os recursos que se tem” (a 

autora). Inovar nas metodologias e adotar uma didática consciente em sua 

práxis, de acordo com a realidade dos estudantes. Nos dias atuais, parece que 

as coisas estão invertidas, falar e escrever corretamente é raro e obsoleto. As 

gírias – segundo o Dicionário Aurélio (2009), são: vocabulário peculiar de um 

grupo, profissão, ou classe social que pode ser chamada de calão ou jargão.   

  A gíria pode ser considerada como um fenômeno de linguagem especial 

que concretiza a maneira de falar de um grupo, substituindo palavras formais da 

língua por uma menos convencional. Pode ser empregada no intuito de fazer 

segredo, humor ou distinguir o grupo que a adota dos demais, muitas vezes 

criando um jargão próprio. É uma palavra que se caracteriza por não permitir a 

identificação do seu significado através de seu sentido literal.   

 Quanto à gíria dos Marginalizados (encarcerados), as tendências 

temáticas que preponderam, nesse vocabulário, são as drogas, a prostituição e 

o roubo, que compreende a ação como uma atividade diária e necessária para 

a sobrevivência. Para poderem praticar suas ações delituosas, os Manos lançam 

mão de uma linguagem secreta – gíria criptológica, que garante o sigilo e o 

sucesso da operação (MURATA, 2008).   
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Gírias, linguagem marginal ou manifestação da língua viva? 

  Ao estudarmos a Língua Portuguesa e todas as suas dimensões, é 

impossível isentar de sua análise as gírias, uma vez que elas representam uma 

variação importante e natural de qualquer língua. De acordo com Remeche 

(2003, p.19), 

Jerga (gíria) ou jeringonza (geringonça), é o termo que aparece em 1734 
e significa língua especial, usada por indivíduos de certas profissões e 
ofícios, de difícil compreensão. O termo deriva do occitano antigo gergon 
que, por sua vez, foi tomado do francês antigo jargon ou gergon, 
dialetalmente gargon, que significa “gorjeio dos pássaros”, de onde vem 
a definição de “fala incompreensível”. Essa palavra possui uma raiz 
onomatopaica: garg, que lembra o ruído do gargarejo.   

 

               À respeito das gírias em si, podemos destacar que elas podem assumir 

duas formas em seu uso: a primeira é quando o grupo deseja ser identificado 

como diferente dos demais grupos existentes; outra forma é quando esse grupo 

não deseja que sua comunicação seja desvelada por terceiros, como os 

presidiários. Uma característica das gírias é que estas podem migrar 

naturalmente para outros grupos sociais, penetrando diversas camadas antes 

inacessíveis, pelo processo chamado transferência. Segundo Preti (2007, p. 33), 

 
A gíria é uma das fontes expressivas da língua e se dissemina não 
apenas entre as classes menos favorecidas ou entre os falantes jovens. 
Como vocabulário de grupo ela surge também entre os mais diversos 
grupos sociais, desde que possa constituir uma marca identificadora 
desses grupos. 

 
  A gíria é um fenômeno constante, como os próprios novos letramentos, 

visto que está em evolução progressiva. Ou seja, o que anos atrás usávamos 

para referir-se a uma mulher bonita, ou “broto”, hodiernamente é ultrapassado, 

até mesmo o seu significado é desconhecido de alguns. Gírias novas aparecem 

e outras desaparecem, conferindo uma nova “roupagem”, porém, de mesmo 

significado, na maioria das vezes. De acordo com Preti (2007), não importa a 

geração – as gírias sempre são atribuídas em quase sua totalidade à juventude. 

Podemos identificá-las como um eterno conflito geracional, mas que confere vida 

e evolução a língua em questão. O seu aspecto rebelde e, de certa forma 

confrontador, não deve ser renegado ou marginalizado. Às vezes, assume um 

papel de criticidade e deboche em uma sociedade cada vez mais engessada e 

presa a formalidades que muitas vezes não são salutares. Desse modo, por 
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integrarmos a concepção dos multiletramentos como uma evolução de prismas 

sobre o ensino da Língua Portuguesa, torna-se necessário verificarmos que os 

multiletramentos ampliam perspectivas para a linguagem a para as linguagens, 

entendendo que há uma grande teia de múltiplas formas de letramentos 

(FOFONCA, 2019). 

  Ao consideramos a discussão sobre as gírias, devemos observar o 

prisma pela seguinte ótica: em se tratando de linguagem, não existe certo ou 

errado, apenas aquilo que é conveniente e adequado a determinada situação 

em que se encontra. A linguagem possui a característica de ser maleável e 

inclusiva – as gírias assumem esse papel. 

 É interessante observar que em uma sociedade pautada na divisão da 

classe, a linguagem é utilizada como forma de preservar ou até mesmo aumentar 

a segregação entre elas. Sendo assim, a classe dominante outorga as outras a 

forma certa de se comunicar, e qualquer abordagem que fuja desse escopo é 

considerada subalterna e altamente marginalizada, renegada ao esquecimento 

e preconceito. Disso deriva a necessidade de se adaptar, às vezes, até mesmo, 

perdendo características próprias de sua linguagem natural, como os 

regionalismos. 

 A linguagem tende a unir indivíduos de um mesmo segmento social, ou 
de uma mesma camada ou grupo. As gírias atuam como essa espécie 
de liga entre os indivíduos, que cresce dada o nível de identificação de 
uns para com os outros, mediante os objetivos esperados a serem 
alcançados. Funciona como um diferenciador do indivíduo na 
sociedade, reafirmando sua identidade com o grupo: 
[...]quando se trata da história da gíria, conhece-la significa penetrar no 
mundo da marginalidade, na vida dos grupos excluídos da sociedade 
pela sua própria condição de pobreza ou pelas suas atividades 
peculiares (não raro ilícitas), os quais buscam com a criação de um 
vocabulário criptológico uma forma de defesa de suas comunidades 
restritas. Mas, por outro lado, historicamente, são os mesmos motivos 
de preservação e segurança que fizeram com que comerciantes 
ambulantes, mascates, na Idade Média, criassem seus próprios códigos 
secretos de identificação. E essa gíria da marginalidade e do comercio 
se mistura também a de um povo surgido na Índia, historicamente 
discriminado, os ciganos que, com sua vida nômade, espalharam seu 
vocabulário em várias áreas da Europa e, posteriormente, da América 
(PRETI, 2006, p.242). 

 
  No dicionário Houaiss (2001), gíria, em sua primeira significação, “uma 

linguagem informal caracterizada por um vocabulário rico em idiomatismos 

metafóricos, jocosos, elípticos, ágeis e mais efêmeros que os da língua 

tradicional”. Segundo o dicionário Aurélio (2009), as gírias são significadas como 
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“linguagem de malfeitores, malandros etc., com a qual procuram não ser 

entendidos pelas outras pessoas”. Podemos observar que na segunda acepção 

as gírias são consideradas de forma pejorativa, como algo negativo, proveniente 

de pessoas de caráter duvidoso. 

 É muito comum que se confunda o conceito de gírias com regionalismos, 

coloquialismos, jargões, entre outros termos de significação paralelas. Ocorre 

uma generalização que não ajuda em nada os falantes e os estudantes da 

língua. Gírias, como visto acima, são como espécies de códigos secretos. Os 

regionalismos são circunscritos a uma determinada zona geográfica. É claro que 

uma gíria pode ser um regionalismo, mas seu sentido construído e seu objetivo 

não ficam fechados apenas nesses limites.  

 Tratando do conceito de gírias como um conjunto de códigos secretos, 

um fenômeno que podemos observar, principalmente no Brasil, como as mídias 

e redes sociais acabam por desvelar essa comunicação antes restrita a um 

determinado grupo. Através das telenovelas, por exemplo, os códigos de 

determinado grupo são expostos em rede nacional. Esse tipo de processo ajuda 

a disseminação das gírias, a sua não mais marginalização e sua incorporação 

por parte da sociedade. Quando isso ocorre, a gíria, em seu processo natural de 

avanço e evolução, acaba perdendo o sentido de sua própria existência, quando 

perde essa característica de ser um signo grupal.  

  Nesse processo de incorporação continua, até mesmo a própria 

identificação do que é e do que não é uma gíria se torna uma tarefa difícil, onde, 

uma vez que ela é redimensionada e aceita como algo normal dentro da cultura 

de massa, dissociá-la da dita comunicação formal é quase impossível. Nesse 

âmbito, podemos identificar as gírias como fechadas e abertas, ou seja, aquelas 

que são absorvidas nesse processo, e aquelas que, mesmo o processo de 

transferência, conseguem manter-se como linguagem cifrada. 

  No que se refere ao processo de mudança estrutural da língua, podemos 

observar então três fases que são vistas com certa regularidade ao longo do 

tempo: a primeira fase é quando surge uma forma diferente de se utilizar a 

língua, tida por estranha e até certo ponto, marginalizada; a segunda fase é 

quando as duas formas passam a coexistir, em contato direto em sua respectiva 

competência; e a terceira fase é vista quando a forma anterior se torna obsoleta.  
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  Labov (2008) aponta que, para se estudar essas mudanças em 

progresso, tal desenvolvimento pode ser subdividido em três problemas 

distintos. São eles, na perspectiva do autor: 

 

1) O problema da transição é encontrar o caminho pelo qual o estágio de uma 

mudança linguística evolui a partir de um estágio anterior. [...] Assim, são 

aspectos do problema de transição questões sobre a regularidade da mudança 

sonora, sobre a influência, gramatical na mudança sonora, sobre ‘cadeias que 

avançam” versus “cadeias que retrocedem”, sobre o movimento constante 

versus alterações súbitas e descontínuas. 

2) O problema do encaixamento é encontrar a matriz continua de 

comportamento social e linguístico em que a mudança linguística é levada a 

cabo. O principal caminho para a solução está na descoberta das correlações 

entre elementos do sistema linguísticos e entre esses elementos e o sistema 

não-linguístico de comportamento social. As correlações se estabelecem por 

provas sólidas de variação concomitante, ou seja, mostrando-se que uma 

pequena mudança na variável independente é regularmente acompanhada por 

uma mudança da variável linguística numa direção previsível. 

3) O problema da avaliação é encontrar os correlatos subjetivos (ou latentes 

das mudanças objetivas, ou manifestas) que foram observadas. A abordagem 

indireta deste problema correlaciona as atitudes e aspirações gerais dos 

informantes com seu comportamento linguístico. A abordagem mais direta é 

medir as reações subjetivas inconscientes dos informantes aos valores da 

própria variável linguística. 

FONTE: LABOV, 2008, p.193. 

 

Observa-se que, ao procurarmos em alguns dicionários, podemos ver 

palavras que já foram dicionarizadas, ou seja, que pelo processo de 

metamorfose linguística, tornaram-se de uso comum. Temos vários exemplos, 

como Abacaxi, ou seja, algum problema, um trabalho delicado e difícil de ser 

feito; amarelar, ou perder a coragem diante de uma situação difícil, perigosa, 

embaraçosa; barbeiro, que quer dizer aquele motorista ou profissional qualquer 

descuidado, incompetente na realização do seu trabalho. A lista seria imensa, 

mas os exemplos supracitados servem de panorama para o que se deseja 
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explicar. O processo de dicionarização pode ser estabelecido como a entrada 

formal de qualquer gíria no âmbito da comunicação comum. O léxico da língua 

acaba por ser ampliado, e o que antes era a norma culta, acaba por ser agora 

concorrente de um modo de linguagem mais familiar, informal. 

Perdida a sua condição de signo de grupo, elemento identificador, que 
faz parte do processo de autoafirmação do falante no grupo social, a 
gíria se dilui na linguagem comum. A rigor, nessa etapa, na sus condição 
de vocabulário não marcado, a gíria poderia mesmo ser simplesmente 
classificada de linguagem comum (PRETI, 2000, p. 67). 
 

 As gírias podem ser consideradas como agressivas, pois elas são um 

recurso importante para se expressar sentimentos como ironia, criticidade, 

ridículo, desprezo humor (geralmente humor negro, como no caso de referir a 

um morto como este sendo um presunto). Ela serve como uma espécie de 

opositora aos valores tradicionais. A própria forma como a gíria altera o léxico, 

como no caso de o termo militar vir a tornar-se milico, demonstra um viés de 

confronto ao estilo padrão.  

 Em se tratando da origem dos vocábulos gírios, eles tendem a 

representar de forma ativa os sentimentos daqueles que os expressam, como 

uma forma de representar o mundo em que vivem e estão inseridos, da maneira 

que tais pessoas enxergam. Expressam também o seu julgamento crítico. Daí 

as gírias serem consideradas instrumentos perfeitos na luta de classes, por 

representar essa dicotomia.  

  Essa metáfora pode ser observada no vocábulo grude, que designa 

comida para os que estão encarcerados. Representa, portanto, a forma como 

estes enxergam o determinado alimento, ou seja, como algo nojento, como algo 

asqueroso, o qual odeiam, se contrapondo ao aspecto respeitoso de qualquer 

alimento. Um outro exemplo é o do vocábulo jaula, que designa a cela a qual o 

detento está preso. Este se auto intitula um animal em relação a sociedade, 

assumindo uma postura crítica em relação ao ambiente que vive. 

  Não podemos achar, porém, que apenas as classes menos favorecidas 

se constituem fonte criadora das gírias. As classes mais abastadas também 

atuam nesse aspecto. Filmes, séries, músicas e outros meios de comunicação 

atuam nesse espectro, fazendo essa simbiose entre vários hemisférios sociais, 

causando uma inter-relação entre as várias camadas, mudando ativamente a 

língua. 
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  As gírias, apesar de comumente serem associadas ao contexto de 

marginalização, elas também podem ser vistas na literatura popular como forma 

de demonstrar características peculiares de determinados personagens ou 

localidades, principalmente, em obras de ficção.  

 

As Gírias no contexto de privação de liberdade 

  Apesar de muitos professores considerarem a heterogeneidade da 

Língua Portuguesa, muitos, ao serem confrontados em sala de aula para um viés 

mais liberal no que se refere a linguagem a ser utilizada, ainda optam por 

transmitir a língua de acordo com as suas características normativas – cultas. 

Acabam por criar pessoas que podem até ser proficientes na linguagem escrita, 

mas são deficitárias no uso cotidiano de sua própria língua, sobre isso, (BAGNO 

2013, p.144-145) comenta: 

Quando alguém se matricula numa auto escola, espera que o instrutor 
lhe ensine tudo o que for necessário para se tornar um bom motorista, 
não é? Imagine, porém, se o instrutor passar onze anos abrindo a tampa 
do motor e explicando o nome de cada peça [...]; o lugar que cada uma 
deve ocupar dentro do compartimento do motor para permitir o 
funcionamento do carro e assim por diante [...] esse aluno tem alguma 
chance de se tornar um bom motorista? Acho difícil. Quando muito, 
estará se candidatando a um emprego de mecânico de automóveis [...] 
Mas quantas pessoas existem por ai, dirigindo tranquilamente seus 
carros, tirando o máximo proveito deles, sem ter a menor ideia do que 
acontece dentro do motor? 

 

  Assim, o professor não pode passar pelo pressuposto de que o mero 

ensino da gramática normativa fará de seus alunos pessoas que se utilizam bem 

a sua própria língua. A escola é um ambiente social de união das mais diversas 

esferas da sociedade - portanto, o docente necessita não somente respeitá-las, 

mas harmonizar sua metodologia de ensino, conciliando a pluralidade do 

contexto escolar.  

  Diante disso, em sala de aula, podemos observar que uma abordagem 

apenas de caráter normativo tem se tornado cada vez mais enfadonha para os 

estudantes – principalmente, no âmbito da educação prisional. Verificamos que 

uma abordagem mais realista precisa ser ajustada, existem textos, como na 

cultura do rap, que abordam temas com uma linguagem informal, mas que 

contêm mensagens de grande importância social. A forma como a língua se 

apresenta, geralmente, não é o que mais importa, mas saber inserir o estudo no 
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cotidiano do estudante, a fim de que ele compreenda e se enxergue como 

participante de uma realidade social, de grande valia para sua aprendizagem 

significativa naquele momento. Sobre essa prática, Freire (1996, p.24) salienta: 

“a reflexão crítica sobre a prática torna-se uma exigência da relação 

Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá, e a prática, ativismo”. 

No contexto prisional, há necessidade de uma práxis diferente, onde haja 

equilíbrio e compreensão da realidade por parte do docente, pois tais estudantes 

são submetidos a textos considerados de autores puristas, tendo, assim, de ir ao 

dicionário, a fim de descobrir o significado de uma palavra, muitas vezes, 

bastante complexa e nova, para conceber que o significado dela já era de seu 

conhecimento, somente com um léxico diferente. 

Não cabe o argumento de trabalhar apenas com a norma culta porque 
o aluno já domina as demais: isso não é verdade, uma vez que o aluno, 
quando chega à escola, pode dominar bem uma ou duas variedades e 
alguns elementos de várias, mas sempre tem muito que aprender de 
diversas variedades, inclusive das que domina (TRAVAGLIA, 2009, 
p.41). 

 

 Sendo assim, verificamos que o tempo que se perde com metodologias 

morosas, poderia ser mais proveitoso se os estudantes fossem submetidos a 

textualidades, que eles próprios produzissem – textos que melhor dialogassem 

com o seu cotidiano, e que não representassem uma língua distante, não vista 

ou utilizada em um contexto ainda distante. Uma linguagem apresentada sem 

que lhes confira criticidade e autenticidade, de forma alguma deve ser aceita. 

Porém, os docentes serão mais bem sucedidos quando são abertas às práticas 

educativas e metodológicas inovadoras. Segue um exemplo de um gênero 

textual que o docente pode utilizar na educação em privação de liberdade e 

promover a aprendizagem de maneira significativa. 

  No ensino tradicional, toda a esfera de conteúdo está em torno do livro 

didático. O problema é que tal livro segue apenas o guia de norma culta, o que 

torna a aula pobre e vazia de conhecimentos culturais plurais. Nesse momento, 

o professor deve intervir com uma postura de instigar para uma construção mais 

diversificada a fim de suprir essa deficiência estrutural. Assim, acerca da 

concepção de uma educação mais libertadora, Barreto (2015) salienta: 

É uma experiência multicultural, habitat democrático de diversidade e 
pluralidade onde reside o diálogo entre as diferenças num ambiente de 
produção coletiva e inclusão, de respeito a singularidade de cada um; 
espaço em que os sujeitos criam os seus próprios significados, 
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contextualiza, exercem e constroem suas identidades, fazem 
continuamente o processo de ação-reflexão-ação (TOBIAS BARRETO, 
2015, p.3) 

 

  Logo, como os alunos poderão desenvolver sua capacidade cognitiva se 

forem submetidos a um ambiente onde sua linguagem é apresentada de forma 

superficial e no qual inexiste o processo de reflexão sobre ela própria? A 

linguagem precisa ser vista e questionada tal como ela é, e não com base em 

idealismo de como esta deveria ser. Não somente a escrita deve ser prezada, 

mas a oralidade dos alunos também. É necessário que metodologias que 

estimulem esse viés sejam mais utilizadas, uma vez que expressam a cultura e 

história de cada indivíduo em suas especificidades. 

 Desse modo, Freitas (2020) destaca que caso a linguagem continuar a 

ser observada de forma preconceituosa, o professor estará na posição de 

superioridade em relação ao estudante, pois nesta disposição o professor detém 

a linguagem superior a qual o estudante se utiliza. Ainda na ótica autora, o 

conflito de classes, assim, acaba por ser reafirmando desde a mais precoce 

infância, onde os indivíduos são condicionados, desde pequenos, a se calarem, 

por medo de serem corrigidos por seus professores próximos aos demais 

estudantes. Dessa forma, a norma culta acaba por calar as verdadeiras 

manifestações de como a língua se apresenta no cotidiano de forma flexível e 

natural. 

Consideramos que a utilização das gírias, no contexto educacional, deve 

buscar o pluralismo e a diversidade, pois elas estão presentes no contexto social. 

Cabe ao professor desenvolver práticas de linguagens inovadores que revigorem 

a ambiência de ensino. Desta forma, assim como afirma Freitas (2020), as gírias 

devem ser utilizadas como forma de comparação, com  uma realidade já 

conhecida pelo discente podendo ser comparada com aquela que se está 

propondo conhecer, a fim de que ele perceba as nuances que fazem parte do 

processo de atualização e adequação da sua língua para as situações reais de 

uso, especialmente no âmbito profissional futuro. Portanto, não caberia ao 

professor ensinar o certo ou o errado, mas possibilitar novas possibilidades de 

uso da língua formal, formando para a cidadania e para a criticidade – que não 

tenha como verdade somente o que o professor fala, mas que seja um sujeito 
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com perspectivas de multiletramentos que a sociedade contemporânea exige, 

ou seja, competências sociodiscursivas.  

 Esse tipo de formação torna os indivíduos investigadores e 

pesquisadores de sua realidade. Pensar que um país de dimensões continentais 

pode abarcar uma única forma padrão de se falar a língua, onde todos os 

indivíduos devem observá-la, sob pena de segregação social, trata-se apenas 

de um devaneio utópico, o qual tem sido responsável por vários déficits na área 

da educação. Sobre a formação desse espírito crítico, Brasil explana: 

Permitem inferir que o ensino de Língua Portuguesa, hoje, busca 
desenvolver no aluno seu potencial crítico, sua percepção das múltiplas 
possibilidades de expressão linguística, sua capacitação como leitor 
efetivo dos mais diversos textos representativos de nossa cultura 
(BRASIL, 2002, p.55). 

 

  Ao observarmos a evolução da vida acadêmica dos estudantes, 

verificamos que não se trata das questões da linguagem informal, ainda na fase 

infantil, acaba por ocasionar lacunas formativas na educação superior. As gírias, 

nas universidades, muitas vezes, continuam a ser vistas com maus olhos 

(FREITAS, 2020). A norma culta da linguagem começa a achar espaço aos 

poucos nesse contexto. As gírias ainda acompanham muitos jovens, mesmo no 

ensino superior, principalmente, pelo desejo de estarem utilizando uma 

linguagem diferente dos adultos. As gírias, nessa fase da vida, são 

principalmente aprendidas através dos meios de comunicação ou de um jovem 

mais criativo que as acaba moldando. 

  O Brasil, por ser um país que, em sua própria origem, abraçou culturas 

diversas, é um exemplo tácito do que a influência de outras culturas pode 

modificar na sua própria. Temos influências indígenas, portuguesas, africanas, 

espanholas, francesas, inglesas, holandesas, nipônicas, alemãs e tantas outras. 

Através dessas influências, vemos o que hoje conhecemos por regionalismos, 

trazendo diferentes falas de um estado para outro. E, dentro desse contexto, o 

surgimento das mais diversas gírias com os mais diversos significados é natural. 

O docente deve estar preparado em sala de aula para lidar com as mais diversas 

expressões culturais em toda a sua heterogeneidade. Bortoni, sobre isso, 

explica: 

O ensino da língua culta à grande parcela da população que tem como 
língua materna – do lar e da vizinhança- variedades populares da língua 
tem pelo menos duas consequências desastrosas: não são respeitados 
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os antecedentes culturais e linguísticos do educando, o que contribui 
para desenvolver nele um sentimento de insegurança, nem lhe é 
ensinada de forma eficiente a língua padrão (BORTONI, 2005, p. 15). 

  

 Corremos o risco, nessa discussão, de sermos mal interpretados através 

da análise de qual seja a importância das gírias e qual deve ser o papel do 

educador nesse ínterim. Desse modo, não objetiva impor um pensamento, sem 

a devida reflexão, que as gírias devem ser aceitas e que a língua culta deverá 

ser obsoleta, consideramos que as duas são válidas para os processos de 

comunicação estudantil. 

 O que buscamos com essa discussão é que o educador passe a ideia 

para os alunos de que as gírias possuem o seu nicho de atuação, ou seja, elas 

podem ser utilizadas sim, mas em seu espaço. O educador deve ensinar ao 

aluno como utilizar a sua língua materna em suas várias expressões, sem as 

amarras do preconceito de uma luta de classes que visa podar em seus alunos 

a sua expressão básica da língua, a qual demonstra a suas vivências e 

experiências do dia a dia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Neste capítulo, analisamos a linguagem de estudantes que se 

encontram em privação de liberdade.  Observamos o contexto sociocultural, as 

práticas de multiletramentos e a postura docentes em relação à linguagem usada 

por essa clientela com características variadas e peculiares. Consideramos que 

os docentes necessitam rever algumas concepções de linguagem, sobretudo, 

dos processos de desenvolvimento da linguagem em contextos únicos, como a 

privação de liberdade. Para tanto, torna-se necessário compreender a docência 

numa perspectiva de rompimento de paradigmas e entender a língua e a fala 

contextuais e em movimento.  

 Quanto à linguagem abordada, esperamos que tenhamos contribuído e 

despertado um olhar mais reflexivo, tanto dos docentes quanto da sociedade em 

relação aos preconceitos que são lançados a um público que, também, possui o 

direito de aprender sua língua. Observamos que o meio em que se vive atua, 

fortemente, na fala desses indivíduos, excluindo-os da chamada norma culta. 

Porém, estes estudantes ainda percebem a necessidade de conhecê-la e de se 

apropriarem dela em situações reais e formais de uso. 
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  Analisamos no contexto de fala dos estudantes que os mesmos não se 

percebem como usuários de uma linguagem incomum, no caso das gírias, ainda 

que as utilizem a todo momento. É perceptível que os docentes, apesar de 

considerarem as gírias como algo essencial para o aprendizado dos estudantes 

privados de liberdade, não utilizam metodologias inovadoras e contextuais que 

as incluam em sala de aula. Tais vácuos e distanciamentos devem ser 

preenchidos – o respeito e a empatia são necessários aos educadores(as). 

  Desse modo, para os ordenamentos legais, é necessária a valorização 

dos profissionais, seja socialmente, seja financeiramente. Oferecer condições ao 

educador é essencial. E, nesse contexto, isso passa da esfera educacional, até 

o amago da sociedade em uma mudança de valores. 

Contudo, vivermos em uma sociedade que considera tais pessoas como 

irremediáveis e dignas apenas de martírio, toda a discussão que for feita será 

renegada à inutilidade e ao esquecimento. Por isso, há uma enorme necessidade 

que haja mais pesquisas voltadas à temática prisional, para a educação de 

encarcerados, para a linguagem destes e para práticas educativas inovadoras, 

pois, fica evidente o quanto esse tipo de pesquisa tem relevância para a 

sociedade inclusiva contemporânea. 
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CAPÍTULO 2 

 

A AMBIÊNCIA VIRTUAL COMO PRÁTICA EDUCATIVA: 

CONTEXTOS DA CULTURA DIGITA  
 

Magna Gois de Almeida6 

Márcia Gois de Almeida7 

 

INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem o intuito de apresentar uma releitura de referências que 

discutem a prática educativa diante das transformações tecnológicas e as 

possíveis ambiências virtuais no ensino advindas da cultura digital. Assim, 

partimos de pressupostos que observam a Educação imersa no contexto das 

tecnologias digital de informação e comunicação (TDIC), tendo na cultura digital 

uma apropriação de perspectivas em convergências com mídias e novos 

processos educativos, que acabam por ser determinantes na constituição de 

novos processos de ensino e aprendizagem. 

 Desse modo, em nossas pesquisas começamos a vislumbrar que uma 

ambiência virtual pode ser considerada um novo paradigma da Educação como 

prática educativa de evidências contra os padrões previamente definidos e 

estruturados numa proposta de educação tradicional. Desse modo, uma 

Educação para a cultura digital permite uma reconfiguração nas relações sociais 

e tecnológicas em face das transformações da sociedade contemporânea. A 

cultura digital apresenta-nos múltiplas concepções a partir de diferentes 

interpretações. Apesar de seu significado próprio e as mudanças no mundo 

atual, culminaram com a potencialização das práticas educativas em uma nova 

sociedade em rede disponibilizando a partir de concepções da cultura digital.  
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Faculdade de Tecnologia (FATEC), Santos, Brasil. Atua como Gestora de Suportes e Sistemas 
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Nessa perspectiva, competências e habilidades surgem nas interações 

sociais privilegiada pela ambiência virtual, organizada, sequenciada e 

compartilhada com múltiplas conexões, traçando novas rotas educacionais e 

ressignificando o papel dos atores da educação. 

 

Cultura digital na educação 

Ao familiarizarmos com o avanço das TDIC, uma das responsáveis pela 

transformação na cultura digital da Educação, subjugamos que a ambiência 

virtual pode colaborar a solucionar problemas nos processos de ensino e 

aprendizagem que o sistema educacional tradicional não consegue resolver. 

Frente a essa transformação tecnológica, os processos de ensino e de 

aprendizagem tem sido duramente envolvido pela inovação e dialogicidade da 

prática educativa. 

As exigências, dessa bidirecionalidade, do mundo moderno, perpassam, 

a partir de agora em diante, o exposto e a complexidade dos processos de 

aprendizagem promovidos pela ambiência virtual. As práticas educativas 

passam a ser feitas de forma geral de acordo com a realidade que a cerca com 

o objetivo de cada saberes. Essa bidirecionalidade busca nortear ações 

imediatas para o ensino e para a aprendizagem. A cultura digital é a decisão 

assertiva de novas perspectivas de evolução de uma nova percepção da 

realidade atual contra as evidências de uma nova sociedade estabelecendo 

uma  visão de tempo e espaços daqueles (antigos modelos educacionais) que 

não sabem o que fazerem com a nova operacionalização da aprendizagem, criar 

uma nova versão de Educação virtual. 

Sobre isso, destacamos a fala de Santos (2019), quando diz que a 

Educação virtual somente ocorrerá: 

na perspectiva da proposição complexa do conhecimento, da 
participação colaborativa dos participantes, dos atores da comunicação 
e da aprendizagem em redes que conectam conteúdos, pessoas e 
lugares físicos e online. Laptops, tablets, celulares conectados em rede 
mundial favorecem e potencializam essa dinâmica (SANTOS, 2019, 
p.48).  

 

 Segundo Santos (2019), a potencialização dessa dialogicidade 

tecnológica na ambiência virtual exige uma prática educativa fundamentada nas 

experiências de uma: 
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[..] prática docente capaz de contemplar a dinâmica baseada em 
mobilidade, ubiquidade, autoria, conectividade, colaboração e 
interatividade deverá propiciar oportunidades de múltiplas 
experimentações e expressões, disponibilizar uma montagem de 
conexões em rede que permita múltiplas ocorrências e provocar 
situações de inquietação criadora e colaborativa (SANTOS, 2019, p.48). 

 

Nesse sentido, os processos de aprendizagem requerem novas 

competências com amplo significado e com a devida releitura da cultura digital. 

Uma percepção de mundo até então pouco notada e agora evidenciada em 

tempos de pandemias.  

Os saberes, as competências e as habilidades estão sendo, de fato, 

colocados à prova na contemporaneidade, ditando os acordes de uma ambiência 

virtual e inovadora que a cultura digital compartilha. Diante disso, temos muitas 

opções tecnológicas como: aplicativos, sites específicos e programas para 

reuniões online entre outros, constituindo uma disponibilidade que também 

requer um conhecimento, uma nova interpretação da cultura para se ajustar ao 

mundo contemporâneo sem esquecer do mundo moderno (tempo presente) e de 

relação ambígua que, em decorrência das transformações tecnológicas, tem 

sido constantemente questionada.  

Logo, também, é necessário evidenciar quem está apto a usar esse 

conhecimento digital na utilização dessa tecnologia? E quem garantirá o acesso 

financeiros para se obter as opções tecnológicas disponíveis do mundo 

contemporâneo, no que se refere ao contexto educacional?  

Os novos modelos educacionais, principalmente, no que tange às 

tecnologias de informação e de comunicação, têm monopolizado um caminho de 

desenvolvimento ávido por conhecimento e pela cultura digital. Assim, de acordo 

com Fofonca e Camas (2019): 

Tal mudança está em compreender que a prática educativa necessita 
de subsídios diários de planejamento e da organização escolar que 
perceba, cada vez mais, a importância que os métodos inovadores de 
ensino podem trazer aspectos e novos estilos de aprendizagem e de 
pesquisa discente autônoma, preponderantes para a construção do 
conhecimento no âmbito da organização escolar contemporânea 
(FOFONCA; CAMAS, 2019, p.10). 

 

 A Educação tornou-se moldada como o conhecimento, ou seja, se 

modifica de acordo com as mudanças e entendimentos propostos dentro de um 

universo em constante transformação. Nessa nova ambiência virtual, a prática 
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educativa toma novas cores, novas direções e novos domínios que irão, 

indubitavelmente, interferir na condução das novas formas de ensinar. A 

interferência tecnológica precede reconhecer as mudanças necessárias nessas 

ambiências inovadoras. 

 

Novos contextos educacionais e a prática educativa inovadora 

“Não há um sem os outros, mas ambos em permanente integração” 

(FREIRE, 1987, p.37). 

 

No que concerne aos estudos sobre uma prática educativa inovadora, não 

se pode furtar da influência da concepção freiriana que preza pela valorização 

da cultura do aluno, que deságua nas interações sociais do mundo moderno e 

contemporâneo. Essas interações são privilegiadas nas ambiências virtuais, 

organizadas, sequenciadas e compartilhadas entre uns e outros, além de todos. 

Ensinamos ao aluno a ler o mundo de forma presencial ou virtual para 

transformar. 

As ambiências virtuais rompem com os padrões tradicionais das relações 

sociais, promovendo uma mobilidade ubíqua, no contexto educacional e cultural. 

Dentre esses aspectos, o mais instigante é o aspecto cultural que passa a ser 

potencializado pelas TDIC, a partir de agora, até então não constituído à vista, 

essa cultura digital que tanto interfere na vida e no cotidiano dos sujeitos 

diversos. Ela transformou o tempo, os espaços, disponibilizando, sobretudo, 

informação e conhecimento, que não era disponível para todos os cidadãos. 

Podemos assegurar que se trata da busca de uma transformação social 

crítica acerca de uma nova cultura. Ou seja, uma reconfiguração das relações 

sociais e tecnológicas, das atitudes, comportamentos, ensinagens e 

aprendizagens. Logo, essas novas relações, também, agregam novas culturas 

e novas interpretações. Pois, “a cultura é pública, porque o significado o é” 

(GEERTZ. 2017, p.9). 

Isso posto, a cultura digital tende a avançar, cada vez mais, por meio da 

exploração da tecnologia ou da informação. Essa transformação, advinda de 

tempos passados, obriga-nos a efetuar uma releitura de nossas práticas 

educativas, nesta contemporaneidade, e promover a adequação dos conteúdos 

das plataformas. Assim sendo, “a cultura digital é constituída numa complexa e 
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ampla rede de significações ligadas às tecnologias da informação e da 

comunicação” (FOFONCA, 2015, p.34). 

Atualmente, uma nova rede de interatividade tem se apresentado, nas 

práticas educativas, por meio das influências digitais, provocando diversos 

modos de sistematização do ensino e da aprendizagem. A teoria e a prática 

estão se modificando, constantemente, numa mobilidade jamais vista 

anteriormente. A disponibilidade e a utilização, por parte do aluno, para atender 

as necessidades educacionais com a introdução e controle do tempo, espaço e 

material.  

Segundo Castells (2000), apresenta-se um novo paradigma da tecnologia 

da informação associado pela comunicação que “é forte e impositivo em sua 

materialidade, mas adaptável e aberto em seu desenvolvimento histórico. 

Abrangência, complexidade e disposição em forma de rede são seus principais 

atributos” (CASTELLS.2000, p.81). 

Constitui-se uma transformação social crítica dos tempos modernos e 

agora parafraseando estamos expostos a uma “sociedade em rede”, de acordo 

com Castells (2000, p. 498). 

Neste contexto a ambiência virtual surge uma nova compreensão do 

sujeito que passa a ser mutável e seu entendimento sobre “o real seria da ordem 

do ‘tenho’, enquanto o virtual seria a ordem do ‘terás’ (LÉVY.1996, p.15). A partir 

dessa perspectiva, o imaterial torna-se materializado, conectado, compartilhado 

nesse universo remoto, de ensino a distância, ubíquo e cultural. É, nesse 

contexto, que ocorre uma prática educativa inovadora que é determinada pela 

própria ambiência virtual. 

Ademais, a Educação não pode estar alheia aos avanços e às 

transformações advindas das novas tecnologias da informação e da 

comunicação. Logo, o processo educacional vem se atualizando e consagrando 

o conhecimento, transmutando as relações quanto aos saberes, competências 

e habilidades tão cobradas nesses novos tempos. 

Segundo Fofonca (2018), 

[..] os segmentos – educação e comunicação – conquistam maior 
potencialidade diante do avanço das tecnologias digitais de informação 
e de comunicação (TDIC), possibilitando enfatizar que a internet pode 
ser vista como uma “mola mestra” propulsora ou o “coração” de um 
desenvolvimento curador, crítico, mas também um importante meio de 
aprendizagem  (FOFONCA.2018, p.313). 
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Essa constatação tem sido evidente, neste momento, de isolamento e de 

distanciamento social, devido à pandemia. As Tecnologias Digitais de 

Informação e de Comunicação (TDIC) têm sido preponderantes, na ambiência 

virtual, sendo inovadoras e promovendo uma releitura da cultura digital. Pois, 

elas potencializam as práticas educativas, propondo uma “disponibilidade” no 

contexto educacional.  Nesse sentido, para Fofonca (2015), 

[...] o acesso à informação e ao conhecimento, neste caso, podem ser 
considerados pontos principais destes aspectos que se habilitam 
simples ferramentas superficiais de informação no cotidiano, em 
recursos fundamentalmente contemporâneos de acesso ao 
conhecimento. Numa concepção expandida de Cultura Digital, o acesso 
de que se fala é mais que a disponibilidade de recursos tecnológicos ou 
até mesmo o domínio e técnica da usabilidade (FOFONCA, 2015, p.37). 

 

De acordo com as diretrizes da UNESCO (2014), enfatizar os potenciais 

da TDIC, na Educação, atualmente, tornou-se uma necessidade diária de 

promoção e inovação da cultura digital. Entretanto, sabemos que, apesar de 

inovadora, essa ambiência virtual ainda precede uma prática educativa restrita. 

Pois, nem todos os envolvidos foram preparados para esse novo modelo de 

Educação, ou levados a esse novo ambiente. 

Para Ramal (2002, p.15), “o mundo digital, no qual cada navegante é um 

autor de seus percursos, questiona a escola e sua incapacidade” de suprir as 

necessidades educacionais do mundo moderno, em que os avanços 

tecnológicos estão à frente de tudo.  Assim, de acordo com Fofonca (2018), 

[..] o contínuo desenvolvimento tecnológico faz surgir novas 
possibilidades educacionais, que também se renovam conforme ocorre 
com as tecnologias nas quais estão inseridas. Dito isso, se pudermos 
avaliar o atual estágio de desenvolvimento das TDIC podemos visualizar 
as práticas educacionais emergentes (FOFONCA; SCHONINGER; 
COSTA, 2018, p.273). 

 

Nessa perspectiva, deve-se levar em conta que as práticas educativas ou 

práticas educacionais, em ascensão, também, transgridem a zona de conforto 

que ocorre ao longo dos anos, no ambiente educacional. A cultura digital imposta 

promove uma ação de encontro e reencontro com a própria prática educativa. 

Convém, também, trazer à tona, as questões em relação às competências 

socioemocionais da cultura digital, no que concerne aos aspectos educacionais 

e sociais dessa nova sociedade. 
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Ainda, encontramos obstáculos dentro dessa sociedade a respeito dessa 

transformação que a tecnologia impõe exponencialmente. A condução dessa 

transformação exige da prática educativa uma autogestão de tempo, de espaço 

e da ausência do contato físico que precede as relações sociais e culturais, na 

ambiência virtual. Desse modo, delineando um cenário para um novo paradigma 

de Educação que exige uma releitura da cultura digital, ou seja, da ambiência 

virtual.  

 

A prática educativa e a necessidade das transformações 

Por certo, Paulo Freire (2009) em seu livro a Educação como prática da 

liberdade já dava indícios sobre a necessidade de transformação da prática 

educativa. Concomitante aos avanços tecnológicos, de modo a se ter uma 

resposta para a condição social da Educação, os ajustes para uma prática 

educativa inovadora não poderiam deixar de acontecer.  

Nesse contexto de múltiplos contatos, a realidade da ambiência virtual 

que nos cerca chegou para diminuir os mundos e possibilitar novas interações 

de tempo e espaço. Os processos de ensino e de aprendizagem perpassam pela 

formação continuada (em contexto) do professor com a utilização da tecnologia 

digital de informação e de comunicação (TDIC). 

Os processos educacionais evoluíram e, com eles, as exigências em 

relação à prática educativa concernente à importância do diálogo na Educação. 

O professor não é mais aquele ser que detém um ou outro conhecimento, ele 

também se tornou um constante aprendiz. Isso ocorre devido aos novos 

contornos que a ambiência virtual está disponibilizando ao longo dos avanços 

dos dispositivos, implementados no âmbito educacional para a apropriação do 

conhecimento.  Reitera-se que as mudanças ocorridas, ao longo da história da 

Educação, têm impactado as práticas educativas, por vezes reinventadas e 

reconstruídas.  

À luz dessa reflexão, o que concerne, nesse momento atual, é reconhecer 

a permanência, indubitavelmente, da relevância da cultura digital que se 

encontra nessa sociedade contemporânea. E que, para avançar numa prática 

educativa assertiva, é necessário atrelar-se aos diversos conhecimentos 

científicos que esse novo mundo tem apresentado. Com a tecnologia digital de 
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informação e de comunicação, na ambiência virtual, a ênfase é o contexto de 

uma prática educativa dinâmica constituída de mediações contínuas e 

simultâneas no tempo e no espaço, promovendo uma Educação de qualidade e 

de protagonismo no mundo atual.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em virtude dos fatos mencionados, conclui-se que a ambiência virtual 

pode e é considerada a nova prática educativa da contemporaneidade. A partir 

dessa interação tecnológica e de comunicação, o contexto educacional tornou-

se o cerne da transformação social e critica. Constitui-se, em meio às 

transformações, a nova prática educativa dos processos de aprendizagem 

compartilhada pela cultura digital. 

 A Educação passou a ser moldada pelas Tecnologias Digitais de 

Informação e de Comunicação (TDIC), promovendo uma mobilidade ubíqua, no 

contexto educacional. A busca incessante de transformação social tem sido 

reconfigurada em tempos e espaços. O virtual perpassa o presencial, altera tudo 

que está em volta, constantemente, alinha-se à prática educativa inovadora 

determinada pela própria ambiência. 

 Em síntese, todos os discursos apresentados traduzem a relevância de 

discutir o papel da prática educativa acerca da ambiência virtual e das constantes 

transformações das tecnologias de informação e comunicação, no mundo atual. 

Sobretudo, compreender que tais mudanças são necessárias e pertinentes à 

nova realidade. A transição do passado e do presente para o futuro está à vista, 

e não podemos nos furtar de enxergar uma Educação de qualidade para todos. 

Por conseguinte, é necessário nos adequarmos às tessituras dessa ambiência 

virtual, a qual faz parte de nossa rotina e protagoniza uma nova perspectiva de 

ensino e de aprendizagem da cultura digital. 
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CAPÍTULO 3 

 

AVALIAÇÃO PELOS PARES: UMA PROPOSTA PARA 
ENVOLVER O ALUNO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

PARA APRENDIZAGEM 
 

Fábio Nogueira de Queiroz8 

Simone Luccas9 

 

INTRODUÇÃO 

 A avaliação está presente no contexto educacional e dele faz 

parte. Porém, nem sempre é vista como um componente capaz de auxiliar o 

aluno na aprendizagem, mas como um método classificatório que visa apenas 

fornecer – a partir do ensino e como parte do processo de ensino e 

aprendizagem – informações de retorno que são exigidas pelos alunos, pela 

escola e pela sociedade (LUCKESI, 2008). 

A avaliação provoca no aluno impacto emocional que, por sua vez, se 

reflete em seu comportamento e em suas atitudes. Quando realizada no 

ambiente escolar, pode provocar uma série de sentimentos passíveis de se 

transformarem em obstáculos que impedem a reflexão sobre o aprendizado 

(ALMEIDA; FRANCO, 2011). 

A avaliação escolar, no âmbito da Pedagogia, é um processo 

sistematizado de registro e apreciação dos resultados obtidos em relação às 

metas educativas estabelecidas previamente. Além disso, é uma tarefa 
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complexa, pois exige do indivíduo que a realiza uma série de conhecimentos e 

habilidades, como, por exemplo, observação, análise, poder de síntese, 

interpretação, conhecimento na área etc. (BOTTENTUIT JUNIOR; COUTINHO, 

2012). Assim, é fundamental que o estudante, para compreender os 

questionamentos, esteja inserido no processo de aprendizagem, como também 

alinhado ao pensamento do professor. 

O professor deve intervir na aprendizagem do aluno provocando e 

incentivando a reflexão sobre a aprendizagem, nele desenvolvendo confiança e 

vontade de aprender. Igualmente a avaliação voltada para aprendizagem tem a 

função de diagnosticar erros e acertos, colaborando para a participação e 

comprometimento do aluno em seu aprendizado (ALMEIDA; FRANCO, 2011). 

Entre os tipos de avaliação, encontra-se a Avaliação pelos Pares que, em 

ambientes online, segundo Rosa, Coutinho e Flores (2017), quando utilizada, 

contribui para a construção do conhecimento e para a reflexão sobre a 

aprendizagem. 

Na Avaliação pelos Pares, os alunos são conduzidos a avaliar o trabalho 

realizado por seus colegas, sendo necessário, para isso, que conheçam, 

estudem e aprendam o conteúdo, provocando uma reflexão sobre o assunto, 

pois somente assim terão condições de emitir o seu parecer avaliativo sobre o 

trabalho ou prova proposta, o que, consequentemente, poderá contribuir para a 

construção e a formação do seu conhecimento, sem contar que o par avaliado 

terá, como feedback, a opinião de um ou mais colegas sobre o seu trabalho além 

da avaliação do professor. 

Observamos, por meio de nossa prática docente e pela literatura 

específica, que, diferente do que ocorre na Avaliação pelos Pares, os critérios 

de avaliação do professor são, em geral, apoiados nos conteúdos apresentados 

e aplicados, muitas vezes, em forma de provas e trabalhos com questões 

elaboradas por ele, impressas em data e horário agendados. Nem sempre, 

porém, as avaliações aplicadas revelam se o aluno absorveu determinado 

conteúdo e se está apto a aplicá-lo em possíveis situações de seu cotidiano. 

Argumentamos que, com a Avaliação pelos Pares aliada à Tecnologia 

Digital, é possível elaborar uma proposta de ensino diferenciada capaz de 

auxiliar o professor no processo de ensino e de aprendizagem, bem como na 
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avaliação do efetivo conhecimento adquirido pelo aluno no conteúdo abordado 

e nas possíveis revisões de conteúdo que deverão ser realizadas. 

A partir do exposto, realizamos uma Revisão Sistemática da Literatura 

(RSL) que teve, como ponto de partida, os seguintes questionamentos: De que 

forma é conceituada a Avaliação pelos Pares e quais suas aplicações em sala 

de aula? Quais as potencialidades da Avaliação pelos Pares no processo de 

aprendizagem? Quais os pontos frágeis da Avaliação pelos Pares no contexto 

prático? Quais as TD utilizadas na aplicação da Avaliação Pelos Pares? 

Tais questionamentos, por sua vez, possibilitaram delimitar, como objetivo 

geral, identificar resultados da aplicação de processos e métodos de 

desenvolvimento de práticas de Avaliação Pelos Pares como uma avaliação 

alternativa sob o ponto de vista do aluno em seu processo de aprendizagem. 

Para atingir o objetivo geral, identificamos: conceitos de Avaliação pelos Pares 

e suas aplicações em sala de aula, bem como suas potencialidades no processo 

de aprendizagem, seus pontos frágeis no contexto prático e TD utilizadas em 

sua aplicação. 

Organizamos a RSL neste artigo que se encontra no seguinte formato: 

esta introdução (seção 1), seguida dos procedimentos metodológicos adotados 

(seção 2), dos resultados da pesquisa empírica (seção 3) e das considerações 

finais.   

 

Procedimentos metodológicos 

Para efeitos desta RSL, utilizamos três bases de dados: Portal de 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), Portal da Biblioteca da Universidade do Minho, de Portugal, e a 

Science Direction (Editora anglo-holandesa Elsevier). Procedemos à seleção de 

artigos por meio da busca avançada e de acordo com os seguintes critérios: 

abordar “Avaliação pelos pares” OR “Avaliação por pares”, com publicação nos 

últimos 10 anos e no idioma português. Obtivemos 90 artigos na CAPES, 12 na 

base da Biblioteca da Universidade do Minho e 2 na Science Direction. 
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Critérios de inclusão e exclusão 

No primeiro levantamento, conforme já mencionado, obtivemos, nas 3 

bases, um total de 104 artigos dos quais excluímos os que tratavam de revisão 

de artigos para publicação e selecionamos os que tratavam de Avaliação pelos 

Pares no processo de aprendizagem do aluno. Não fizemos distinção entre a 

utilização da Avaliação pelos Pares nos diversos níveis de ensino, a saber, 

Ensino Superior ou Ensino Básico, uma vez que a maioria dos artigos relata 

experiências no Ensino Superior. Desse processo, resultaram 7 artigos – dois da 

base da CAPES, 4 da Base da Universidade do Minho e 1 da Science Direction 

– que constituíram o corpus documental deste estudo. O Quadro 1 demonstra a 

distribuição inclusão/exclusão dos artigos das bases consultadas, atendendo 

aos critérios estabelecidos. 

 

Quadro 1 – Relação de inclusão e exclusão de artigos por base de dados 

consultada 

Base Total Encontrado Excluídos Aproveitados 

CAPES 90 88 2 

Universidade do 

Minho 
12 8 4 

Science Direction 2 1 1 

Fonte: Os autores (2020). 

 

Caracterização do corpus documental 

Os artigos foram escritos por pesquisadores de Universidades de diversos 

países: Brasil (1 artigo), Espanha (1 artigo), México (1 artigo) e Portugal (4 

artigos). Os periódicos de publicação dos artigos foram: Revista IberoAmericana 

de Estudos em Educação (RIAEE) (1 artigo); Revista Iberoamericana de 

Evaluación Educativa (1 artigo); Educ. Quím., 35-41, 2014, Universidad Nacional 

Autónoma do México (1 artigo); 4º Congresso Luso-Moçambicano de 

Engenharia/1º Congresso de Engenharia de Moçambique (1 artigo); Department 

of Production and Systems, School of Engineering, University of Minho, Campus 

of Azurém (1 artigo); Conferência Internacional de Psicologia do Desporto & 

Exercício (CIPDE’07) (1 artigo); e Instituto de Educação, Universidade do Minho 

(1 artigo). 
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Categorias de Análise 

Como categoria de análise, definimos: a) Conceitos e aplicações da 

Avaliação pelos Pares em sala de aula – Categoria 1 – que apresenta os 

conceitos e as aplicações de Avaliação pelos Pares que estão sendo utilizados 

na avaliação para aprendizagem; b) Potencialidades da Avaliação pelos Pares 

em sala de aula – Categoria 2 – que expõe os benefícios da Avaliação pelos 

Pares ao aprendizado do aluno; c) Pontos frágeis da Avaliação pelos Pares – 

Categoria 3 – que apresenta informações sobre os pontos frágeis na utilização 

da Avaliação pelos Pares passíveis de interferência nos resultados; e d)  TD 

utilizadas na prática da Avaliação pelos Pares – Categoria 4 – que identifica as 

TD utilizadas na aplicação e utilização da Avaliação pelos Pares.  

 

Apresentação dos Resultados 

Nesta seção – organizada de acordo com as categorias de análise 

apresentadas nos Procedimentos Metodológicos – trazemos a discussão e a 

análise dos resultados alcançados por meio da RSL. 

 

Categoria 1: Conceitos de Avaliação pelos Pares e suas aplicações 

em Sala de Aula 

A avaliação deve fornecer subsídios ao professor e, consequentemente, 

aos alunos sobre o processo de aprendizagem. Na Avaliação pelos Pares, os 

alunos são envolvidos no processo de avaliação, o que faz com que fiquem 

comprometidos com os resultados. 

Identificamos, nos artigos analisados, conceito de Avaliação pelos Pares 

e/ou algumas de suas aplicações em sala de aula.  Um desses conceitos é que 

a Avaliação pelos Pares consiste em uma mensagem de feedback da 

aprendizagem desenvolvida pelos alunos a qual os leva a adotar diferentes 

abordagens em diferentes momentos de estudo (BOUD, 1995; RAMDSEN, 1987 

apud UEBE MANSUR, ALVES, 2018). Para os mesmos autores, uma boa 

avaliação, portanto, não é apenas uma questão de encontrar um método 

“apropriado”, mas também se refere ao envolvimento do tutor e dos alunos em 

um processo relacional como aprendizagem em seu conjunto. 
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Em sua pesquisa sobre avaliação com a Aprendizagem Baseada em 

Projetos (ABP), aplicada em sala de aula, (UEBE MANSUR; ALVES, 2018) 

utilizaram a Avaliação  pelos Pares para percepção da aprendizagem 

colaborativa e obtiveram resultados por eles considerados satisfatórios, o que os 

levou a concluir que a ABP foi proveitosa e que o método de Avaliação pelos 

Pares se tornou eficaz.  

Lima (2005) descreve, em seu estudo, que, quando os alunos participam 

ativamente do processo de avaliação, se eleva a possibilidade de potencializar 

a aprendizagem. Concluiu que os alunos envolvidos com a avaliação, por meio 

da Avaliação pelos Pares, aumentaram sua percepção a respeito do processo 

de avaliação e, consequentemente, dos conteúdos abordados por meio da 

reflexão sobre os parâmetros de avaliação e sua aplicação. Depreendemos, com 

base nesse autor, que a aprendizagem pode se dar por meio da Avaliação para 

Aprendizagem. 

Vicente et al. (2011) realizaram um estudo para demonstrar como a 

Avaliação pelos Pares afeta a dinâmica de trabalho em grupo. Os autores 

entrevistaram diversos alunos que tiveram experiências com a metodologia 

Aprendizagem Baseada em Projetos e a aplicação de Avaliação pelos Pares. 

Tiveram, como ponto de partida, a percepção dos estudantes para verificar o 

impacto da Avaliação pelos Pares no trabalho em grupo e o que se reflete no 

trabalho individual de cada integrante, e concluíram que o processo foi eficaz. 

Dias e Cruz (2007) utilizaram a Avaliação pelos Pares como um dos 

recursos de avaliação para analisar e caracterizar diferenças entre dois grupos 

de alunos do 4º ano letivo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais: um grupo de 

controle (GC) e outro grupo experimental (GE). Os alunos do GE foram 

submetidos a um programa de competências de vida (programa Going for the 

Goal (GOAL) / Lutar pelos Objetivos) duas vezes por semana, durante 5 

semanas, enquanto o GC participou apenas nos momentos de pré e pós-teste. 

As avaliações foram aplicadas no início e no término do projeto, sendo que os 

dois grupos foram submetidos a avaliações para análise e comparação dos 

resultados, e os resultados foram positivos. 

Por fim, encontramos, em Alves et al. (2009) que, na Avaliação pelos 

Pares, o professor deixa de ser o centro e passa a ser um facilitador do processo 

de aprendizagem, proporcionando ao estudante condições para problematizar, 
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investigar, questionar, propor e descobrir, o que contribui para a construção e 

formação do aprendizado e cria a oportunidade de analisar e negociar os critérios 

utilizados na avaliação. Podemos considerar que a utilização da Avaliação pelos 

Pares auxilia o aluno no processo de Aprendizagem. 

 

Categoria 2: Potencialidades da Avaliação pelos Pares em Sala de 

Aula 

Quanto às potencialidades da Avaliação pelos Pares em sala de aula, 

encontramos, em Alves et al. (2009), que a Avaliação por Pares potencializa a 

aprendizagem colaborativa permitindo que os estudantes avaliem uns aos 

outros, contribuindo para melhoria de seus projetos individuais. 

Em Lima (2005), identificamos que os alunos submetidos à Avaliação por 

Pares tendem a se empenhar mais no processo de avaliação e, 

consequentemente, aumentam sua percepção sobre o processo de avaliação, 

além de que sua participação e compreensão se tornam mais efetivas por meio 

da reflexão sobre os parâmetros de avaliação e sua forma de aplicação. 

Ainda sobre as potencialidades da Avaliação Pelos Pares, Oliveira, Porto 

e Queiroz (2013) relatam que, em uma atividade aplicada aos alunos da 

disciplina de Química Orgânica do terceiro semestre do curso de Química, do 

Instituto de Química de São Carlos, em São Paulo, utilizando esse tipo de 

avaliação, perceberam que os alunos não somente manifestaram sua opinião 

sobre o trabalho dos colegas, mas também demonstraram possuir 

conhecimentos sobre diversas características típicas do discurso científico. Os 

autores igualmente verificaram que a atividade proporcionou aos alunos uma 

base de conhecimentos sobre o assunto os quais auxiliaram na avaliação e 

análise crítica dos textos científicos produzidos pelos colegas. 

Para Alves et al. (2009), o feedback, como prática pedagógica, utilizado 

como base na Avaliação por Pares, estimula e dinamiza a troca de informações 

entre professores e estudantes, aprimorando, assim, suas capacidades críticas 

e argumentativas e proporcionando a autorregulação das aprendizagens. Dessa 

forma, os alunos serão capazes de dar sentido ao conhecimento e se sentirão 

estimulados a buscar novas situações de aprendizagem. Esses mesmos autores 

destacam três perspectivas distintas que se interligam quando é considerada a 
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interação entre a Avaliação por Pares e o feedback. São elas: 1- feedback 

corretivo ou de reforço, 2- feedback didático e 3- feedback pedagógico. O Quadro 

3 descreve cada uma delas. 

 

Quadro 3: Perspectivas distintas identificadas, no estudo de Alves et al., 

pela interação da Avaliação por Pares e o feedback 

Perspectiva Descrição 

Feedback corretivo 

É o feedback que os estudantes utilizam no desenvolver dos processos 

de ensino-aprendizagem-avaliação para aprimorarem o seu projeto antes 

de o produto do seu trabalho ser entregue para avaliação. 

Feedback didático 

Com base nos critérios de avaliação pré-definidos, esse feedback 

procura a compatibilização entre a avaliação feita por pares e a avaliação 

final feita pelo professor. 

Feedback pedagógico 

Tal feedback estimula o professor a adequar os processos de ensino-

aprendizagem-avaliação às especificidades de cada contexto e às 

necessidades e aos interesses dos estudantes, impelindo-os a se 

centrarem naquilo que é mais significativo para eles e que desejam 

abordar. 

Fonte: Alves et al (2009). 

 

 A Avaliação por Pares também promove, no ambiente educacional, uma 

abordagem mais construtivista, o que aumenta o interesse do aluno e impulsiona 

a mudança de conceitos de ensino e aprendizagem No caso, o aluno passa a 

ser mais participante e colaborativo, o que aponta que esse tipo de avaliação se 

torna, segundo os autores,  uma importante oportunidade de aprendizagem em 

sala de aula.  (SPILLER, 2012, apud UEBE MANSUR; ALVES, 2018). 

Do estudo de Uebe Mansur e Alves (2018) ainda consta que a Avaliação 

por Pares assume um papel particular quando utilizada em um processo de 

Aprendizagem por Projetos, pois os alunos são direcionados a trabalhar em 

equipe e que o sucesso do projeto fica condicionado ao trabalho individual de 

cada membro da equipe, que é avaliado e validado pelo seus pares antes de 

serem integrados ao projeto. (POWELL; WEENK, 2013 apud UEBE MANSUR; 

ALVES, 2018). 

Podemos concluir, nesta categoria de análise, que a Avaliação pelos 

Pares proporciona um ganho expressivo à aprendizagem do aluno, uma vez que 

o insere no processo da avaliação para aprendizagem provocando uma reflexão 
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sobre a aprendizagem e sobre como ela ocorreu ou deixou de acontecer. A 

Avaliação por Pares traz também benefícios para os professores que, por sua 

vez, devem procurar formas diferenciadas de avaliação que tornem o processo 

de ensino mais eficiente. Da mesma forma, o feedback altamente utilizado na 

Avaliação pelos Pares promove um momento de reflexão do aprendizado para o 

aluno e novas maneiras de ele entender determinado conteúdo. 

 

Categoria 3: Pontos Frágeis da Avaliação pelos Pares 

Apresentamos algumas dificuldades relatadas pelos autores dos artigos 

ora analisados na utilização e aplicação da Avaliação pelos Pares. 

Lima (2005) descreve alguns comentários dos participantes de sua 

pesquisa sobre o resultado da experiência de pesquisarem sobre avaliação da 

aprendizagem e utilizarem a Avaliação pelos Pares no processo (Quadro 4).  

 

Quadro 4: Comentários dos participantes da pesquisa de Lima (2005) sobre 

avaliação para Aprendizagem e utilização da Avaliação pelos Pares 

● A não existência de contato direto com os alunos dificultou a sua 

participação no processo de definição da avaliação. 

● Os alunos não tinham conhecimento sobre a necessidade de definição 

de parâmetros e critérios específicos para a avaliação dos objetivos 

propostos. 

● A implementação deste processo e uma forma generalizada deve ser 

acompanhada pela implementação de um sistema de apoio à gestão 

automática do mesmo. 

Fonte: Lima (2005). 

 

 Na experiência analisada por Lima (2005), a aplicação da Avaliação por 

Pares necessitava de um contato prévio com os alunos para que conhecessem 

o processo de avaliação. Como a avaliação foi realizada por e-mail, não foi 

viabilizado esse contato. Lima (2005) também relata que os alunos encontraram 

certa dificuldade por não saberem que deveriam definir parâmetros e critérios 

específicos para avaliação dos objetivos propostos. Ressalta a necessidade de 

um sistema de apoio à gestão devido ao grande volume de dados e informações 
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geradas pelos envolvidos. 

Outra fragilidade encontrada – citada por Vicente et al. (2011) – foi a 

necessidade de maturidade e responsabilidade dos alunos ao avaliarem os 

colegas e a eles darem o feedback.  Os autores constataram, em sua pesquisa, 

que, muitas vezes, a avaliação feita pelos alunos não é realizada de uma forma 

justa, favorecendo as amizades, e que, se não for mediada e monitorada, poderá 

gerar conflitos e rivalidades, causando um mal-estar no ambiente escolar e 

comprometendo o processo de avaliação para aprendizagem. 

Conforme visto nesta categoria, foram poucos os pontos frágeis 

identificados pelos autores, devendo, porém, ser levados em consideração pelo 

professor ao trabalhar com Avaliação pelos Pares. Refletir e projetar ações que 

possibilitem a diminuição ou até extinção das fragilidades no processo de 

avaliação proporcionará maior segurança e confiança nesse tipo de avaliação. 

 

Categoria 4: Tecnologias Digitais utilizadas na prática da Avaliação 

pelos Pares 

A escola vive um tempo em que as TD estão inseridas em seu cotidiano, 

alterando sua própria relação com o espaço e o tempo, não podendo, portanto, 

ser omissa a essa constante evolução. A presença da Internet e dos 

computadores nos mais variados setores da sociedade trouxe um avanço sem 

precedentes. Diversos recursos das Tecnologias Digitais podem auxiliar o 

processo de avaliação da aprendizagem por meio da Avaliação por Pares, 

conforme relatam alguns autores dos artigos que compõem o corpus documental 

desta RSL.  

Alves et al. (2009) afirmam que a Internet está cada vez mais presente no 

ambiente de ensino, com conteúdo e recursos pedagógicos disponibilizados, 

além de ser de fácil acesso.  Asseveram, também, que as Tecnologias Digitais 

são consideradas ferramentas indispensáveis para auxílio no processo de 

ensino e aprendizagem e que o E-learning contribui efetivamente para práticas 

de ensino-aprendizagem-avaliação, promovendo o desenvolvimento de 

competências essenciais para o ensino. 

Lima (2005) descreve uma experiência de Avaliação por Pares com a 

utilização de recursos de TD, a saber: troca de mensagens por e-mail, para 
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gerenciamento e definição de parâmetros, pesos e critérios de avaliação, por 

meio de um grupo Web de e-mail, (disponibilizado gratuitamente pelo servidor 

Yahoo), e utilização de planilhas eletrônicas para controle e avaliação dos pares. 

O número de alunos envolvidos, a quantidade de parâmetros definidos e o 

número de pares avaliados por cada aluno geraram um volume alto de 

informações que inviabilizou o controle manual desses dados. Então, para 

facilitar o trabalho do professor na gestão do processo de avaliação, foi 

desenvolvida uma aplicação em VBA no Excel. 

Vicente et al. (2011), em sua pesquisa para analisar a influência da 

Avaliação por Pares na dinâmica de trabalho em equipes, utilizaram o Google 

Forms, uma plataforma online da Google, para conhecer a opinião dos alunos. 

O link do questionário foi enviado, por e-mail, para todos os alunos que, por sua 

vez, responderam, no Google Forms, facilitando o trabalho de organização de 

recepção, gerenciamento e análise das respostas. 

Compreendemos, com base no exposto, que as TD podem colaborar, e 

muito, com os professores e alunos nas práticas de avaliação para 

aprendizagem, principalmente quando aplicadas no contexto de Avaliação pelos 

Pares, facilitando o gerenciamento dos dados coletados e troca de feedbacks, 

agilizando o processo de avaliação, interligando alunos e professores distantes 

fisicamente e contribuindo para o controle efetivo de todas as partes do processo 

de avaliação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, apresentamos a RSL que realizamos sobre a Avaliação 

pelos Pares, com o objetivo geral de identificar resultados da aplicação de 

processos e métodos de desenvolvimento de práticas de Avaliação pelos Pares 

como uma alternativa no processo de avaliação para aprendizagem sob o ponto 

de vista do aluno em seu processo de aprendizagem. Para tanto, identificamos 

e analisamos, em sete artigos, conceitos de Avaliação pelos Pares e suas 

aplicações em sala de aula, bem como suas potencialidades no processo de 

aprendizagem, seus pontos frágeis no contexto prático e as Tecnologias Digitais 

utilizadas em sua aplicação.  
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A RSL teve como ponto de partida, os seguintes questionamentos: De que 

forma é conceituada a Avaliação pelos Pares e quais suas aplicações em sala 

de aula? Quais as potencialidades da Avaliação pelos Pares no processo de 

aprendizagem? Quais os pontos frágeis da Avaliação pelos Pares no contexto 

prático? Quais as TD utilizadas na aplicação da Avaliação Pelos Pares? 

Com a utilização da Avaliação pelos Pares no processo de Avaliação para 

Aprendizagem, os alunos tornam-se participantes do processo de avaliação. Isso 

provoca uma reflexão sobre as práticas de aprendizagem desenvolvidas pelo 

aluno e sobre a forma pela qual o professor abordou o conteúdo, o que, por sua 

vez, o leva a refletir sobre seus métodos de ensino para que consiga conduzir o 

aluno ao seu máximo de aprendizado. 

Na Avaliação pelos Pares, o centro do ensino deixa de ser o professor 

que passa a ser um facilitador do processo de aprendizagem, enquanto o aluno 

assume o compromisso de participar da construção do processo de avaliação, 

ganhando, com isso, condições para problematizar, investigar, questionar, 

propor e descobrir. Assim, esse tipo de avaliação contribui para a construção e 

formação do aprendizado, possibilitando analisar e negociar os critérios 

utilizados na avaliação. 

Os pontos frágeis identificados são relativamente poucos, devendo, 

porém, ser levados em consideração pelo professor ao trabalhar com Avaliação 

pelos Pares. Nessa direção, o professor, ao refletir sobre ações que possibilitem 

a diminuição ou até extinção das fragilidades no processo de Avaliação pelos 

Pares e projetá-las, proporcionará maior segurança e confiança nesse tipo de 

avaliação. 

Outro aspecto a ser apontado, é a importância das Tecnologias Digitais 

para os professores e alunos nas práticas de avaliação para aprendizagem, 

principalmente quando aplicadas no contexto de Avaliação por Pares, haja vista 

que facilitam o gerenciamento dos dados coletados e a troca de feedbacks, o 

que agiliza o processo de avaliação, interliga alunos e professores distantes 

fisicamente e contribui para o controle efetivo de todas as partes do processo de 

avaliação. Em síntese, os estudos analisados permitem ponderar que a 

Avaliação pelos Pares constitui uma proposta cuja finalidade é envolver o aluno 

no processo de Avaliação para Aprendizagem, potencializando o seu 

aprendizado. 
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CAPÍTULO 4 

A LITERATURA EXPANDIDA E A ADOÇÃO DE 
METODOLOGIAS INOVADORAS NO ENSINO MÉDIO 

 

Caroline Silva Borba10  

Eduardo Fofonca11   

 

INTRODUÇÃO 

Tendo papel fundamental, numa sociedade letrada, a literatura escrita 

encontrou uma forma otimizada ao longo dos anos a partir de Gutenberrg 

(1439), no entanto, muitos anos se passaram até a literatura sendo a poesia, 

a prosa e proesia (uma possível incorporação da poesia pela prosa) ser 

colocada no papel. 

No início do século XX, juntamente com os avanços matemáticos, 

surgiu a eletrônica. Em 1937, o primeiro protótipo de computador foi criado e, 

a partir daí, as possibilidades de comunicação aumentaram, 

significativamente, resultando numa evolução digital. Um dos aspectos mais 

significativos da evolução digital foi a rapidez com que a multimídia se 

desenvolveu, produzindo, assim, a convergência de vários campos midiáticos 

tradicionais. Pode-se destacar que foram fundidas em um único setor as 

quatro principais formas de comunicação: a escrita, o audiovisual, as 

telecomunicações e a informática, resultando no que se conhece por 

“convergência das mídias12”. 

 
10 Mestranda pelo Programa em Educação: Teoria e Prática e Ensino pela Universidade Federal 
do Paraná. É licenciada em Letras-Português e Pedagogia pela Universidade Estadual do 
Paraná (UNESPAR). Especialista em Psicopedagogia Institucional pela Instituto Superior de 
Educação do Litoral do Paraná (ISULPAR). Integra o Grupo de Estudos e Pesquisas “Educação, 
Tecnologias e Linguagens” vinculado ao CNPq pela Universidade Federal do Paraná. É 
professora de Língua Portuguesa na Secretaria do Estado da Educação do Paraná e do Colégio 
Diocesano Leão XIII, Paranaguá, Paraná, Brasil. E-mail: carolsborba@gmail.com 
11 Doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
com pós-doutorado pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado 
de Santa Catarina. É professor do Programa de Mestrado em Educação: Teoria e Prática de 
Ensino da Universidade Federal do Paraná. Pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas 
“Professor, Escola e Tecnologias” e “Educação, Tecnologias e Linguagens” - ambos vinculados 
ao CNPq pela Universidade Federal do Paraná. E-mail: eduardofofonca@gmail.com    
12  A abrangência da convergência das mídias contextualiza-se mais do que apenas uma 
mudança tecnológica, ela altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, 
gêneros e públicos e, especialmente, o processo de formação humana (SANTAELLA, 2003). 
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Diante dos avanços digitais, a literatura mostrou que pode fazer parte 

desse mundo cibernético, uma vez que se faz presente nas nossas vidas, 

desde o mais simples pensar; mais do que sentida, ela é agora expandida, 

conectada, multifacetada e global. 

Vivemos em uma era digital, onde as informações são rapidamente 

compartilhadas e atualizadas; tudo é muito efêmero e, ao mesmo tempo, 

volúvel. Nossos jovens se comunicam, simultaneamente, em diversas redes 

sociais e quase sempre não se fazem entender. Ao se depararem com as 

múltiplas linguagens, ficam na dúvida de como utilizá-las e aproveitá-las a seu 

favor. 

A partir de tais dimensões discutidas, o ensino da Literatura deve ser 

repensado como um todo (teoria e prática de ensino). Não se trata apenas de 

movimentos literários ou autores, mas como seus pensamentos podem ser 

interligados com a nossa realidade atual; como as mídias digitais e adoção 

das tecnologias conseguem transformar-se em letramentos ou em novos 

letramentos. 

Ainda que alguns estudiosos restrinjam o conceito de leitura apenas à 

decifração de letras, Santaella (2004) expande tal conceito a outros códigos 

semióticos, como as imagens. Pode-se distinguir através de estudos, três tipos 

de leitor. O primeiro tipo, o contemplativo ou meditativo, é aquele da era do  livro 

impresso e da imagem em forma fixa e expositiva, o que corresponde ao  período 

do Renascentismo até meados do século XIX, período em que a leitura  

silenciosa é disseminada e consolidada, ao mesmo tempo em que ocorre maior  

acesso aos livros e a textos mais complexos através das publicações impressas. 

O segundo tipo de leitor é o movente ou fragmentado, um indivíduo fruto 

do excesso de estímulos do cenário urbano, desenhado na multiplicidade de 

imagens e nos registros que fazem com que tudo seja transformado em 

mercadoria e  a  própria  percepção  do  mundo  se  torna,  cada  vez  mais,  

direcionada  para  o  imediato  e  para  a  segurança  contra  os  riscos  da  cidade  

grande,  enfim,  para  a necessidade  de  adaptar-se  ao  novo imposto  pelo  

mercado  (SANTAELLA,  2004, p. 27).  

Seguindo as alterações proporcionadas pelo advento da tecnologia 

digital, a chamada era digital – de início no século XXI –, um terceiro tipo de leitor 

é apontado por Lúcia Santaella (2004): o leitor imersivo, virtual. É o leitor 
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conectado na tela, que “vai unindo, de modo a-sequencial, fragmentos de 

informação de naturezas diversas, criando e experimentando, na sua interação 

com o potencial dialógico da hipermídia, um tipo de comunicação multilinear e 

labiríntica” (SANTAELLA, 2004, p. 12). É um leitor que atualiza textos, que utiliza 

habilidades distintas das empregadas pelo leitor de um texto impresso, por 

exemplo.  

Com isso, faz-se necessário mostrar a importância e a necessidade de 

conhecimento dessas diferentes linguagens através dos multiletramentos. 

Assim, devemos promover ao estudante de hoje, que é um leitor imersivo, uma 

produção textual de seus conhecimentos que desperte experimentações a partir 

da concepção de literatura expandida.  

Em uma sociedade em trânsito e dinâmica, que os saber comunicar-se 

com proficiência, dominar o uso das tecnologias digitais e compreender que o 

sentido da literatura se expande e se tornou mais que um componente curricular 

que se desenvolve a proficiência leitora, para além disso, é sentir-se parte dela, 

interconectado com ela. 

 

A cultura digital e os gêneros textuais  

É necessário reconhecer, nos contextos explorados, do ensino de 

literatura, que a cultura digital abre espaço para novos olhares e para a adoção 

pedagógica de metodologias inovadoras com a inclusão criativa dos novos 

gêneros textuais, observando que as características da cultura digital tenham 

influenciado de forma contundente nas possíveis produções de docentes e 

estudantes em suas práticas de letramento social e crítico com gêneros textuais 

digitais. No tocante à aprendizagem de gêneros digitais, na Literatura, no Ensino 

Médio, a primeira questão a se pensar é o motivo pelo qual torna-se tão relevante 

pensar em metodologias inovadoras para a Educação contemporânea. Para 

confirmar esse pressuposto, é pertinente e essencial compreender o contexto de 

imersão digital, no qual estamos inseridos; iniciando com a sua concepção 

passando pela maneira pela qual os dados de um determinado arquivo são 

gravados, essa tecnologia passou a permitir a conversão, o armazenamento e o 

compartilhamento de dados através das mídias em tempo real. 
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As mídias são as maiores responsáveis pelo crescimento e multiplicação 

dos códigos e linguagens. Com possibilidade de busca dispersa, fragmentada e 

individualizada de mensagens e informações, as mídias digitais acabaram por 

criar uma cultura digital (SANTAELLA, 2003, p. 25- 27), propiciando assim o 

acesso ao conhecimento, com suas linguagens próprias e constantemente 

mutáveis que precisam ser trabalhadas e desenvolvidas nas escolas. 

A importância das tecnologias aumentou, sobretudo, no que diz respeito 

ao fornecimento de informações com mais rapidez e facilidade. Assim, a 

Educação vem como uma força podendo utilizar de tais avanços para a inclusão 

na vida dos indivíduos e um pilar para preservação de seus principais 

componentes, como educação com autonomia (FREIRE, 2004). E é através 

desta intersecção entre educação e tecnologia que as sociedades têm condições 

de preparar seus indivíduos para atitudes e qualidades exigidas e descobrir o 

seu potencial, energia e recursos, de forma significativa e construtiva, auxiliando 

não apenas na vida dos estudantes, como também na própria prática docente. 

Nesta perspectiva, é necessário buscar ações estratégicas 

contextualizadas e pertinentes, focando em como as tecnologias digitais e suas 

linguagens são utilizadas e contribuem de um ponto de comunicação essencial, 

não mais vertical, mas horizontal, de diálogo e com menos hierárquico na 

mediação com o conhecimento literário. Podemos considerar que os anos 

escolares envolvem os processos de ensino da leitura e da escrita, devem, 

atualmente, incluir novos objetos e novos objetivos sobre os quais circulam 

imagens estáticas e em movimento, signos, ícones, e textos diversos, a fim de 

que os estudantes não sejam apenas receptores, mas produtores de 

conhecimento.  

Para tanto, exige-se um processo mais ativo e criativo de autoria e, 

consequentemente, de autonomia. Paralelo a esse contexto, atentando para o 

componente curricular de Língua Portuguesa, Freitas e Costa (2017) destacam 

que os dispositivos digitais podem e muito otimizar o desenvolvimento da escrita, 

leitura, raciocínio lógico, além, é claro, da criatividade.  

Nesse sentido, as competências específicas para o componente curricular 

de Língua Portuguesa, na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), 

abrangem vários aspectos, focando no contexto social do estudante para 

possibilitá-lo apropriar-se da língua escrita com compreensão, autonomia e 
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criticidade, respeitando as variedades linguísticas e interagindo socialmente, 

sendo capaz de analisar informações, argumentos e opiniões pessoalmente ou 

pelos meios de comunicação que estão habituados. 

Essa competência específica indica que, durante o Ensino Médio, os 
jovens devem desenvolver uma compreensão e análise mais 
aprofundadas e sistemáticas do funcionamento das diferentes 
linguagens. Além disso, prevê que os estudantes possam explorar e 
perceber os modos como as diversas linguagens se combinam de 
maneira híbrida em textos complexos e multissemióticos, para ampliar 
suas possibilidades de aprender, de atuar socialmente e de explicar e 
interpretar criticamente os atos de linguagem (BNCC, 2018, p.483,). 

 

Sendo assim, como a atual sociedade se modifica, também é 

imprescindível e necessário reestruturar urgentemente as estratégias 

pedagógicas. Vale destacar que a cultura digital possui uma intensa relação com 

as práticas educativas atuais possuindo pontos de complexidade à proporção 

que são discutidos temas emergentes contemporâneos tal como as 

características da cultura digital. Há de se preocupar em oportunizar como 

pesquisa uma perspectiva científica, contudo sem deixar de delinear que essas 

abordagens trazem consigo estratégias e competências sensíveis e estéticas 

considerando acima de tudo, o estado extremo nas constantes mudanças de 

ordem tecnológica e científica na organização da sociedade atual e, 

consequentemente, nas diversas dimensões da escola no século XXI. Pensar a 

cultura digital, na Educação, e, consequentemente, nas práticas educativas, 

desafia a docência e a gestão escolar a propor um contexto mais dinâmico de 

práticas e processos.  

Com isso, deve haver a compreensão de que o trabalho pedagógico pode 

e deve ampliar os processos de leitura crítica, principalmente, por meio de 

atividades e práticas de letramentos. Reconhece-se que a Pedagogia dos 

Multiletramentos é permeada pelas tramas de múltiplos estudos, incluindo 

objetos complexos e interdisciplinares.  

Nessa busca da consolidação da concepção de multiletramentos são 
constituídas novas possibilidades para as práticas de letramentos 
atuais, as quais partem da simples potencialidade de leitura e imersão 
em múltiplas textualidades para uma potencialidade de que todo 
interlocutor se torna um potencial construtor colaborador de criações 
conjugadas nesta era das estéticas tecnológicas (FOFONCA, 2019, 
p.58). 
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Dentro dessa perspectiva de multiletramentos, surge a necessidade de 

uma literatura expandida, na qual difunde o olhar do educando e do educador, 

mesclando linguagens (híbridas). Uma literatura que consiga adotar diferentes 

tecnologias e mídias digitais não tendo como foco apenas o entretenimento, mas 

a possibilidade de transformar-se em letramento.   

No atual ensino da Literatura, o objetivo deve ser propiciar ao educando 

o desenvolvimento da visão crítica do mundo e habilidade de leitor proficiente 

dos diversos gêneros representativos de nossa cultura utilizando os 

multiletramentos.  

Multiletramentos são as práticas de trato com os textos multimodais ou 
multissemióticos contemporâneos – majoritariamente digitais, mas 
também impressos –, que incluem procedimentos (como gestos para ler, 
por exemplo) e capacidades de leitura e produção que vão muito além 
da compreensão e produção de textos escritos, pois incorporam a leitura 
e (re) produção de imagens e fotos, diagramas, gráficos e infográficos, 
vídeos, áudio etc (ROJO, 2013, p.21).  

 

Essas possibilidades de multiletramentos devem ser exploradas em sala 

de aula, buscando assim novas metodologias, novos caminhos de pensar o texto 

dialogando com os mais diversos tipos de linguagens que fazem parte do nosso 

cotidiano escolar e social. 

A escola atual deve mais do que nunca procurar um paradigma inovador 

abrindo caminhos viáveis para a participação ativa e crítica dos seus estudantes, 

quebrando com uma prática que apenas alfabetiza e observa o conhecimento de 

linguagens e do letramento como algo estratificado que não oportuniza um fazer 

pedagógico dinâmico. Nesse contexto, o papel do educador é mais do que 

transmitir conhecimentos e conceitos e sim oportunizar aos seus educandos 

essa nova forma de prática educativa. E é, nesse panorama, que a Pedagogia 

dos Multiletramentos pode e muito contribuir para um ensino construtivo e 

dinâmico, vindo ao encontro da nossa realidade. 

 

Metodologias inovadoras nas aulas de literatura 

Tradicionalmente, podemos perceber que as escolas e os professores, de 

uma maneira geral, pensam e praticam o ensino da literatura por meio da 

seguinte divisão: de um lado, há o ensino de teorias e escolas literárias, de outro, 

há o ensino por meio da interpretação de textos literários. 
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A opção curricular por meio do ensino teórico espelha-se em uma visão 

positivista do ensino, considerando que a contribuição que a literatura pode dar 

à formação do indivíduo baseia-se em um conjunto de conhecimentos sistêmicos 

a respeito de teoria literária (conceito de literatura, gêneros literários, figuras de 

linguagem, ritmo etc.) e de escolas literárias (história da literatura). As aulas de 

literatura que seguem esse tipo de currículo atuam muito mais com aspectos 

externos ao texto literário (informações sobre a vida do autor, contexto de 

produção, movimentos artísticos e filosóficos, aspectos históricos) do que com 

aspectos internos (construção e estrutura do texto literário). 

A outra opção curricular dá ênfase à interpretação da obra literária em si, 

apropriando-se ou não dos aspectos externos ao texto. Neste caso, o professor 

privilegia, na maior parte do tempo de aula, a consolidação de uma análise do 

objeto artístico, buscando, no mínimo, uma interpretação completa da obra 

estética. 

A escolha de uma ou outra identidade curricular não garante, infelizmente, 

uma prática diferenciada nas aulas de literatura, pelo contrário, em ambos os 

casos, encontramos docentes privilegiando a aula expositiva. Nota-se então, 

que, para tratarmos de inovação no ensino da literatura, precisamos de fato nos 

debruçar sobre as práticas metodológicas existentes no momento. 

Podemos facilmente identificar duas posturas metodológicas 

predominantes no ensino dessa disciplina: as aulas predominantemente 

expositivas e as aulas predominantemente dialogadas. Na primeira opção, 

encontramos uma prática que se assemelha ao que chamamos de “aula-

conferência”: o professor transmite os conhecimentos que julga serem 

importantes aos alunos de maneira expositiva. O uso de tecnologias, nessas 

práticas, normalmente resume-se à apresentação de slides. 

Já a segunda opção, a aula dialogada, representa uma aula pautada na 

construção coletiva de interpretação dos textos literários. Nessa prática, o 

docente de maneira socrática, exerce a função de “questionador”, instigando os 

leitores a descobrirem as possíveis camadas no texto literário. 

Diante desse painel tradicional do ensino de literatura, é imprescindível a 

discussão sobre caminhos que possam ser explorados com o intuito de promover 

inovações disruptivas e/ou sustentadas nas aulas de literatura, explorando 

estratégias metodológicas ativas, as quais enfatizam produtividade, 
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engajamento e autoria maiores por parte dos aprendizes. Tomamos os conceitos 

de disruptivo e sustentado a partir de Horn e Staker (2015). De acordo com os 

autores: 

Embora inovação disruptiva, ao se ouvir pela primeira vez, possa não 
soar como algo agradável aos educadores, ela oferece muitos 
benefícios. O termo refere-se a produtos e serviços que iniciam com 
aplicações simples, na base do mercado, para aquelas pessoas que não 
possuem meios financeiros ou conhecimento para participar de outra 
forma no mercado. [...] As inovações disruptivas competem segundo 
uma nova definição de desempenho. Isso significa que elas definem 
qualidade de forma completamente diferente de como o sistema 
estabelecido o faz (HORN; STAKER. 2015, p. 2). 

 

Essas reflexões explicitam a ineficácia de um ensino massificado e 

padronizado em termos de conteúdo, modelos de ensino pautados em formas 

adaptativas que constroem uma trilha de aprendizagem predeterminada a partir 

de resultados de testes não parecem ser um caminho que atenda às 

singularidades de um ensino realmente personalizado de literatura. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com nossas análises, percebemos que as experiências com 

metodologias mais inovadoras avançam de maneira promissora em outros 

componentes curriculares, porém, o professor de Literatura encontra-se, 

normalmente, absorto em relação às suas práticas: desse modo, é possível 

integrar o campo literário vasto de Machado de Assis às tecnologias digitais? 

Como isso poderia ocorrer? 

As respostas dessas indagações, certamente, não se encontram prontas, 

porém a sensibilização de que o ensino da Literatura deve ser transformado é 

indiscutível. Acreditamos que cultura digital já está contextualizada de várias 

formas em nossa sociedade, contudo, o contexto educacional deve estar atento 

às metodologias mais ativas e inovadoras, visto que são necessárias para que 

os estudantes possam compreender o sentido da literatura em nossas vidas. Ela 

não está somente nos livros impressos, uma vez que está em nossos 

pensamentos, nos nossos conceitos e concepções de vida. Assim, a Literatura 

e o seu ensino devem caminhar em paralelo com a mediação tecnológica e 

digital, não nos basta apenas olharmos a nossa volta e identificarmos que os 

dispositivos digitais podem propor novas propostas e ações pedagógicas com a 
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literatura que se expandem em novos dispositivos e aparatos, contextos e 

multiletramentos.  

Com isso, todas as reflexões a respeito das discussões sobre mediação, 

sobre o perfil dos ingressos, as discussões acerca das propostas de 

personalização, contribuem para o amadurecimento didático e metodológico das 

experimentações nas aulas de Literatura. As transformações não poderão vir 

apenas com as novidades tecnológicas, mais do que nunca o trabalho docente 

precisa acompanhar tais transformações para poder atender, de maneira mais 

produtiva e significativa, as demandas de um mundo cada vez mais conectado 

e com novos letramentos digitais, sociais e não apenas o letramento literário 

desenvolvido no contexto comum das aulas de literatura do Ensino Médio. Esse 

é um dos grandes desafios da docência do nosso tempo. 
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CAPÍTULO 5 

 

A LEITURA E A FORMAÇÃO DO CIDADÃO: POR UMA 
PRÁTICA EDUCATIVA TRANSFORMADORA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Denize da Encarnação Pontes13 

 

INTRODUÇÃO 

A utilização da leitura, nos contextos sociais e educacionais, permanece 

um conceito incontestável de extrema importância, estando cada vez mais 

presente na sociedade contemporânea. Estar informado e conectado com o 

mundo nos remete a lidar com a leitura incessantemente.  

Nesse sentido, sendo a Educação constituída como prática social 

precípua, não pode ficar neutra quanto à urgência em se formar alunos leitores 

que tenham discernimento necessário para compreender e enfrentar os novos 

desafios do século XXI.  Sabe-se, também, que o acesso ao ensino da língua 

materna não tem garantido a competência dos alunos para realizarem a 

compreensão de um texto, onde uma parte considerável de pessoas que 

aprenderam a ler e escrever na escola não consegue interpretar o que leem.  

Nessa ótica, Abramovich (2001) nos diz que o escutar pode ser o início 

da aprendizagem para se tornar um leitor. Ouvir muitas e muitas histórias é 

importante para se integrar num mundo de descobertas e de compreensão do 

mundo.  As histórias podem fazer a criança ver o que antes não via, sentir o que 

não sentia, criar o que antes não criava e compreender o que antes não 

compreendia.  

A partir disso, compreendemos o que Paulo Freire (2000), elucida com o 

seu posicionamento, ao afirmar que “a leitura do mundo precede a leitura da 
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palavra”, daí a importância da formação do leitor; de oferecer a ele textos que 

podem ser desvelados, interpretados, associados à sua realidade. 

O educador Paulo Freire defendia uma ação educativa que não negasse 

sua cultura, mas que fosse transformada por meio do diálogo. Ele nos ajuda a 

pensar o ser humano e, evidentemente, as crianças, como seres históricos e 

produtores de cultura, “(...) seres capazes de saber, de saber que sabem, de 

saber que não sabem. De saber melhor o que já sabem, de saber o que ainda 

não sabem” (FREIRE, 2000, p.40).  Ou seja, o ato de ler passa a ser, antes de 

tudo, compreender o que se lê, por isso não basta decodificar sinais e signos. 

Assim, o indivíduo pode ser considerado leitor a partir do momento que passa a 

compreender o que lê.  

E, nessa ótica, entende-se que um leitor proficiente é o “desabrochar” de 

um leitor comprometido com sua leitura, capaz de produzir novos pontos de vista 

ao interpretar o que lê, enfim, capaz de se posicionar criticamente sobre o texto 

e os fatos nele contidos.  

Sendo assim, acreditar na potencialidade das histórias como um 

instrumento capaz de transformação e contribuição ao processo educativo dos 

alunos em todos os segmentos e, principalmente, para os que estão na pré-

escola, leva-nos à esperança crítica de uma Educação transformadora, levando-

nos a acreditar na possibilidade de mudança social e econômica dos cidadãos 

que lutam por um lugar digno dentro da sociedade.  

 

A Literatura infantil e o despertar do leitor  

Neste momento, considera-se, igualmente, relevante mencionar 

brevemente a respeito desta arte que usa a palavra como linguagem expressiva: 

a Literatura Infantil, que pode auxiliar na formação do prazer em ler. Na 

perspectiva de Coelho (2000), em relação a essa formação, pode-se afirmar que 

a Literatura é a mais importante das artes, pois sua matéria é a palavra (o 

pensamento, as ideias, a imaginação), exatamente aquilo que distingue ou 

define a especificidade humana. Além disso, sua eficácia como instrumento de 

formação do ser está diretamente ligada a uma das atividades básicas do 

indivíduo em sociedade: a leitura. 
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Por conseguinte, deve ser trabalhada já na primeira infância, onde o 

contato com a Literatura mobiliza aspectos internos importantíssimos para o 

desenvolvimento integral da criança como: caráter, raciocínio, criatividade, 

senso crítico e respeito. Mais do que um modo de cognição, ela é um alimento 

para a alma. 

Além disso, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017, p.40) 

apresenta-nos a importância para a criança, através de experiências com a 

Literatura Infantil. 

Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as 
crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As 
experiências com a Literatura Infantil, propostas pelo educador, 
mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o 
desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da 
ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com 
histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade 
com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre 
ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas 
corretas de manipulação de livros (BNCC 2017, p. 40). 
 

Partindo desse pressuposto, pode-se compreender que, através das 

narrativas literárias, o educador, que trabalha com a Educação Infantil, poderá 

propor experiências diversificadas que podem desenvolver novas competências 

e habilidades nesta fase tão importante de construção da personalidade, sendo 

um valioso recurso para pensar a existência humana e compreender os 

sentimentos, às vezes não tão nobres, que integram o ser humano. 

Nessa ótica, Lippi e Fink (2012) sinalizam que: 

A Literatura Infantil deveria estar presente na vida da criança como está 
o leite em sua mamadeira. Ambos contribuem para o seu 
desenvolvimento. Um, para o desenvolvimento biológico: outro, para o 
psicológico, nas suas dimensões afetivas e intelectuais. (OLIVEIRA, 
1996 apud LIPPI e FINK, 2012) 
 

Portanto, o contato com a Literatura permite aos educadores sensibilizar 

as crianças no intuito, em alguns casos, de conseguir mudanças 

comportamentais, ajudando-as a compreenderem as mensagens das fábulas, 

contos, lendas e outros gêneros. Dessa forma, elas aprendem que as más 

condutas resultam em consequências negativas e percebem que atitudes de 

respeito, solicitude e tolerância trazem benefícios para uma vida construtiva e 

harmônica. 

Atualmente, também, temos inúmeros livros com diferentes estilos e 

títulos para o público infantil. Entre eles estão: a literatura de cordel (poemas 
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cantados); mitos (falam sobre os deuses e as crenças); fábulas (histórias curtas 

que ensinam uma lição sobre como as pessoas devem se comportar, geralmente 

tem um personagem animal que fala e age como uma pessoa); quadrinhas; 

cantigas infantis; os contos de fada que falam sobre seres mágicos como fadas, 

bruxas, dragões, etc., e os contos populares ou folclóricos, com suas histórias 

que surgem em diversas culturas. 

Sendo assim, percebe-se que ler ou contar histórias vai muito além do 

que simplesmente dizer as palavras de um texto escrito ou oral. A narração seja 

ela feita de memória ou lida, precisa mostrar que quem narra entende que uma 

história não é feita apenas de palavras escritas, mas de imagens articuladas 

numa narrativa capazes de nos transportar para outros mundos. 

Outro ponto também extremamente imprescindível, é a escolha do texto. 

Segundo os Referenciais Curriculares Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 

1998, p.140), uma prática constante de leitura deve considerar a qualidade 

literária dos textos. A oferta de textos supostamente mais fáceis e curtos, para 

crianças pequenas, pode resultar em um empobrecimento de possibilidades de 

acesso à boa literatura. E com a nova concepção de leitura, avaliar e refletir 

sempre fará parte do letramento em Leitura. No entanto, sua importância cresceu 

na era da Leitura digital, à medida que os leitores agora são confrontados com 

quantidades cada vez maiores de informações e devem ser capazes de distinguir 

entre o que é confiável e o que não é. 

Assim, de acordo com Solé (1998), as estratégias de leitura são os 

mecanismos para o desenvolvimento do sujeito enquanto leitor proficiente, 

crítico, reflexivo. O uso dessas “táticas” possibilita compreender e interpretar de 

forma independente os textos. 

Diante desse entendimento, partir para a escolha de textos que estimulem 

o pensar na criança, já na primeira infância, certamente contribuirá para o 

desenvolvimento integral do aluno, estimulando-o a formar suas ideias e 

colocações, aprendendo a se posicionar de forma crítica e dialógica a respeito 

da história narrada. A forma como a Literatura é apresentada à criança, fará toda 

a diferença para o despertar do leitor proficiente.  

Portanto, é importante que a escola dinamize e explore a Literatura 

Infantil, onde querer construir uma sociedade de leitores vai além do sentimento 

do desejo, vai à atitude. Essa atitude deve ser planejada nas ações das 
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atividades pedagógicas da escola, juntamente com todo o corpo docente, com 

tarefas que exijam planejamentos mais elaborados e intencionalidade. 

A forma que cada profissional da educação se engajar validará o sucesso 

dos objetivos propostos na formação de leitores. Com isso, Abramovich (2004) 

nos faz refletir quando cita: 

Como falar mais de encantamento da história, das emoções sentidas e 
vividas pelos personagens, das sofrências e alegrias, dos sufocos e 
deslumbrâncias, se eu deixei passar batido tudo isso em mim?? Como 
fazer a criança ou o jovem lerem se eu leio tão pouco?... 
(ABRAMOVICH, 2004 p. 61). 
 

 Enfim, cabe agora aos profissionais envolvidos com a educação, 

entender a importância da Literatura para que ocorra o hábito do ato de ler, 

despertando na sempre criança, a imaginação e consequentemente criar nela a 

curiosidade de buscar e querer ler, passando então, a ser um leitor competente. 

E para materializar a formação de leitores existe a necessidade da motivação, 

tendo como uma das bases o constante ouvir histórias literárias. 

Assim, constata-se que o ato de ler é um instrumento de grande valia de 

conscientização e libertação, indispensável à emancipação do homem, onde a 

leitura torna-se um instrumento de afirmação e de defesa da liberdade individual, 

de participação na sociedade. E esse instrumento pode ser explorado junto aos 

“pequenos” leitores, envolvendo-os na magia e encantamento das histórias.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em vista dos argumentos apresentados, foi possível constatar que o saber 

ler e a compreensão do que se lê é indispensável para a vida social e cultural do 

indivíduo, onde ter acesso à boa Literatura é dispor de uma informação cultural 

que alimenta a imaginação e desperta o prazer pela leitura. Resgata-se, 

portanto, o papel da escola como ambiente motivador em potencial para se 

formar um leitor crítico, inquieto, perspicaz e capaz de perceber tudo a sua volta. 

Na verdade, precisa-se entender que a leitura deve ter como função a 

transformação da realidade, condição indispensável ao desenvolvimento social 

e à realização individual do ser humano. Ela é fonte catalizadora do 

conhecimento e aprendizado, devendo ser estimulada desde cedo para que faça 

parte da formação cultural do indivíduo, tornando-se um princípio inesgotável de 

sabedoria e não como uma simples decodificação de símbolos gráficos.             
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E, nesse dialogar contínuo, confirma-se que a formação educacional de 

uma pessoa precisa estar amplamente amparada na leitura, ou seja, na 

formação de leitura que ela teve na sua infância, na base, solidificando o seu 

aprendizado e ressignificando a sua leitura de mundo. 

A partir desta realidade apresentada, busca-se mostrar que a Educação, 

na primeira infância, com ênfase na leitura, ainda é o caminho necessário para 

o crescimento de uma nação. Cabe aos educadores, adotar uma visão 

epistêmica da criança reconhecendo que ela tem um potencial e que todo 

trabalho educacional visa despertar essa competência e habilidade leitora, 

auxiliando a ser um aprendiz sempre. 

Frente a essa constatação, observa-se a inegável necessidade de 

mudanças nos rumos da educação, considerando como primordiais práticas 

educativas inovadoras, utilizando as histórias como principal instrumento de 

contribuição na evolução do educando, para que este tenha um potencial 

necessário em compreender, com competência, o que precisa ser compreendido 

sabendo enfrentar com discernimento os novos desafios do século XXI. 
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CAPÍTULO 6 

 

JOGOS E BRINCADEIRAS NOS TEMPOS E ESPAÇOS 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PERCEPÇÕES DO LÚDICO 

NOS PROCESSOS ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

Mônica Christina Brancovan Garcia14 

 

INTRODUÇÃO 

Diante da relevância social, econômica e política que o brincar tem na 

formação das crianças e mesmo com todos os problemas ocasionados pelo 

processo de industrialização e urbanização das cidades, além do aumento 

significativo dos índices de violência urbana que acabaram por tornar escassos 

os espaços disponíveis para as crianças brincarem livremente nas ruas, 

calçadas, terrenos, parques e outros pode-se constatar que as crianças não 

deixaram de brincar.  

Sabemos que um dos últimos lugares que as crianças ainda possuem 

para brincar em grupos, aprendendo a conviver em sociedade, a respeitar e 

compreender as diferenças culturais existentes de indivíduo para indivíduo, além 

de diversos outros benefícios decorrentes do brincar é a escola. O brincar 

constitui o processo de aprendizagem de todo ser humano, começando pela 

infância e podendo se desdobrar a alguns momentos da fase adulta. É 

conveniente notar que, livre da idade, a brincadeira pode inserir-se como elo do 

objeto do conhecimento e aprendizagem, possibilitando conhecimento mais 

sólido e permanente. Desta maneira o brincar em sala de aula é relevante para 

a aquisição da aprendizagem.  

A cada dia, os brinquedos e brincadeiras tradicionais vêm sendo deixados 

de lado pelas crianças que preferem divertirem-se utilizando artigos de alta 

tecnologia (videogames, computadores, brinquedos eletrônicos) que funcionam 

por controle remoto e fazem quase tudo sozinhos.  
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De acordo com Kishimoto (1998), o processo introdução da brincadeira 

no contexto escolar infantil, teve início, de forma tímida, com a criação dos jardins 

de infância, oriundos proposta de Froebel, cujos estudos consideram que é 

através de estímulos externos que a criança desperta suas faculdades próprias. 

Essas ideias de Froebel (1782-1852) serviu como base para a criação das 

escolas de Educação Infantil de todos os países. A partir do recorte temático 

adotado, é possível perceber que além das características de cada época, 

muitos pais e até mesmo professores tem em mente que brinquedo é algo que 

pode ser encontrado nas prateleiras de uma loja.  

No momento em que se pensa em dar um brinquedo a uma criança, os 

pais vão até uma loja e adquirem o último lançamento da indústria dos 

brinquedos. Entretanto os brinquedos ali disponíveis, muitas vezes, refletem 

apenas as características de uma sociedade capitalista e consumista, já que 

para a criança qualquer objeto, por mais simples que seja, pode ser transformado 

em brinquedo, bastando para isso que ela utilize a imaginação, conferindo um 

sentido novo ao objeto que está manipulando. 

 Em reforço a essas considerações, vale frisar que o brinquedo e a 

brincadeira ajudam na prática escolar, agindo como uma ação motivadora para 

a criança, experimentando as necessidades onde seus desejos não realizáveis 

sejam supridos através do brinquedo, fazendo uma ponte com o mundo real e 

com o imaginário. A criança vai construindo seu conhecimento de mundo de 

modo lúdico, transformando o real com os recursos da fantasia e da imaginação. 

Tem a chance de dar vazão a uma afetividade que, frequentemente, é tolhida na 

difícil luta pela sobrevivência enfrentada dia a dia por seus pais.  

É, por meio da atividade lúdica, que a criança se prepara para a vida, 

assimilando a cultura do meio em que vive, a ele se integrando, adaptando-se 

às condições que o mundo lhe oferece e aprendendo a competir, cooperar com 

seus semelhantes e conviver como um ser social. Diante disso, Moraes e Coelho 

(2019) ressaltam que “a escola passa a ter um papel fundamental em despertar 

o olhar crítico do educando por meio dos conhecimentos prévios, pois a 

aprendizagem é um processo permanente, que dura por toda vida, logo, tem 

início antes de entrar na escola”. 

Cabe ao professor, por meio do brincar, dar condições à criança para que 

ela adquira conhecimentos formais e para que desenvolva seu pensamento. Na 
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escola, não se deve brincar por brincar, e o professor torna-se a peça-chave no 

processo educativo, oferecendo ferramentas para possibilitar novas 

aprendizagens. 

Toda a criança pode construir e ampliar conceitos por meio da interação 

com outras crianças ou indivíduos mais experientes, conceitos estes que talvez 

ela não teria condições de se apropriar sozinha. Sendo assim, o presente 

trabalho é resultado de uma vivência pedagógica diretamente relacionada à 

prática da utilização de jogos e brincadeiras com alunos da Educação Infantil. 

 

A Ludicidade na Educação Infantil 

A criança, da Educação Infantil, aprende de forma mais lúdica, por meio 

de brincadeiras, músicas, artes visuais, linguagem oral e escrita. Dessa forma, 

podemos explorar a imaginação e a criatividade de cada uma, descobrindo 

habilidades que até então eram desconhecidas. O estímulo ajuda no 

aprendizado, podendo ser usado em forma de desafios, aguçando a curiosidade, 

mas, esse aprendizado será melhor aproveitado, se a criança estiver em um 

ambiente onde se sinta bem e feliz.  

Segundo Kramer (2000), a Educação Infantil não se limita ao aspecto 

social e afetivo, mesmo sendo fatores preponderantes para o processo de ensino 

e de aprendizagem. A autora nos diz que a organização do trabalho pedagógico, 

na Educação Infantil, deve ser orientada para o desenvolvimento da autonomia, 

ou seja, a capacidade de construir as suas próprias regras e suas escolhas das 

dificuldades apresentadas na vida social e afetiva.  

Essa construção não se esgota no período de 0 aos 5 anos de idade, 

devido às próprias características do desenvolvimento infantil. Mas esse 

aprendizado necessita ser iniciado na Educação Infantil. Segundo Kramer 

(2000), a Educação Infantil tradicional não procura desenvolver a autonomia, 

mas sim a heteronomia, ou seja, a dependência, da criança, de regras e meios 

de ação ditados pelo adulto. A autora afirma que a escola tradicional, que impõe 

as regras de convivência sem discuti-las com os educandos, reforça a sua 

dependência do adulto, já que a heteronomia é característica do pensamento 

das crianças de 0 a 5 anos. Certamente, este não é o melhor modelo 

pedagógico, se pretendemos o desenvolvimento integral e a construção da 
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autonomia infantil. Para que a criança possa alcançar esses objetivos, o modelo 

pedagógico deve proporcionar-lhe situações em que ela possa vivenciar as mais 

diversas experiências, fazer escolhas, tomar decisões, socializar conquistas e 

descobertas. Vale ressaltar que não se trata de um trabalho espontaneísta, onde 

o adulto não organiza objetivamente as atividades oferecidas às crianças, 

assumindo um papel de mero espectador, que observa e espera o 

desenvolvimento dos pequeninos. (KRAMER, 2000). 

As crianças, em interação com o meio, se desenvolvem e constroem seus 

esquemas perceptuais, motores, cognitivos, linguísticos e a afetividade, ao se 

apropriarem das experiências de seu grupo social. Essas trocas de experiências 

com outras crianças e com o meio ambiente possibilitam o desenvolvimento 

pessoal e cultural da criança, sendo fundamentais ao processo de formação 

infantil. 

 

Educação Infantil: tempos e espaços educativos  

Segundo aponta Walter (1989), a Educação Infantil vem adquirindo 

importância crescente nos debates a respeito da política educacional brasileira. 

A teoria froebeliana, ao considerar o brincar como uma atividade espontânea da 

criança, concebe suporte para o ensino e permite a variação do brincar, ora como 

atividade livre, ora orientada.  

A teoria froebeliana, ao considerar o brincar como uma atividade 

espontânea da criança, concebe suporte para o ensino e permite a variação do 

brincar, ora como atividade livre, ora orientada (WALTER, 1989, p.21). As 

concepções froebelianas de educação, homem e sociedade estão intimamente 

vinculadas ao brincar. Froebel (apud WALTER, 1989, p.22) introduz o brincar 

para educar e desenvolver a criança; sua teoria metafísica pressupõe que o 

brincar permite o estabelecimento de relações entre os objetos culturais e a 

natureza, unificado para o mundo espiritual.  Assim, o brincar, como atividade 

livre e espontânea, é responsável pelo desenvolvimento físico, moral, cognitivo, 

os dons ou brinquedos, objetos que subsidiam atividades infantis.  

O professor, no seu papel de mediador, deve proporcionar situações em 

que as crianças possam desenvolver suas habilidades. Para isso, ele precisa 

saber o que atingir, qual é o seu objetivo perante a turma de alunos com a qual 
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vai trabalhar. Muitas vezes, encontramos professores que veem o brincar de 

forma equivocada, encaram este somente como recreação, sem um 

planejamento que interage essa atividade com as demais.  

Segundo Magalhães (2002, p.74), consideram a criança como um 

organismo que cresce quase como uma planta, com a implicação de que contém, 

em si, a semente do adulto. Nesse caso, a tarefa dos pais e dos professores 

consiste apenas em fornecer o meio adequado para que essa semente possa 

florescer. Ainda, segundo o mesmo autor,“o educador deve desenvolver uma 

relação afetiva com as crianças e favorecer desenvolvimento de sua autonomia, 

deixando-a exercer sua vontade tanto quanto possível”. Segundo Kramer (2000), 

o papel do profissional é essencial na criação de um ambiente rico, prazeroso, 

saudável e não discriminatório, de experiências educativas e sociais variáveis. 

Sabemos que a brincadeira é uma ação que ocorre no plano de imaginação, que 

tem domínio da linguagem simbólica.  

A realidade imediata fornece, portanto, o conteúdo para que a criança, 

dando-lhe significado, consiga, através da brincadeira, transformar essa 

realidade “por ela apropriada” em uma ação imitativa onde suas emoções e 

ideias possam ser exteriorizadas. Assim, poderá interagir com a criança 

representando um personagem mediando informações para que as crianças 

possam refletir e construir seu conhecimento. A brincadeira propicia a 

autoestima da criança, auxiliando-a a superar progressivamente suas aquisições 

de forma criativa, vem como a resolução de problemas.  

Ainda de acordo com Kramer (2000), o professor pode utilizar um 

momento da brincadeira para investigar seus alunos, prestando atenção às 

maneiras como as crianças organizam suas brincadeiras, escolhem os papeis 

que vão representar, dos gestos e palavras que vão utilizar e quais os materiais 

que vão utilizar para brincar.  

É importante a observação do adulto diante das situações vividas pela 

criança. Ele precisa estar disposto a conversar, intermediar e levantar problemas 

para que as crianças exercitem suas habilidades de criar situações e reflexão. É 

preciso que o educador esteja atento às falas, aos gestos, às escolhas, às 

atitudes e às produções das crianças. O professor, por sua vez, estará servindo 

de intermediário e colaborador, tornando seu trabalho mais completo e tendo 

uma visão mais amplas sobre cada um de seus alunos. Assim, poderá preparar 
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situações pedagógicas diversas, de acordo com as necessidades de cada 

criança, para colaborar com uma infância de descobertas, alegria e superação. 

Kramer (1990, p.58) afirma que, por meio das brincadeiras, os professores 

podem observar e constituir uma visão dos processos de desenvolvimento das 

crianças, coletivamente e de cada uma em particular, registrando a capacidade 

de uso das linguagens, assim como, também, as capacidades sociais e dos 

recursos afetivos e emocionais que dispõem. Sendo assim, as brincadeiras mais 

eficientes são aquelas que proporcionam atividades de autoexpressão e 

participação social, portanto, a escola deve considerar a criança como atividade 

criadora e despertar, mediantes estímulos, as faculdades próprias para a criação 

produtiva. Kramer (1990, p.59) enfatiza que o educador deve fazer do lúdico uma 

arte, um instrumento para facilitar a educação da criança e a melhor forma de 

conduzi-la à atividade, autoexpressão e a socialização por meio do método 

lúdico. 

A intervenção do professor é necessária para que, na instituição de 

Educação, as crianças possam, em situações de interação social ou sozinha, 

ampliar as capacidades de apropriação dos conceitos, dos códigos sociais e das 

diferentes linguagens, por meio da expressão, elaboração de perguntas e 

respostas, da construção de objetos e brinquedos. Para isso, deve conhecer e 

considerar as singularidades das crianças, assim como a diversidade de hábitos, 

respeitando as diferenças e ampliando a socialização. Portanto, o professor é 

mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, propiciando espaços 

e situações de aprendizagens que articulem os recursos e as capacidades 

afetiva, sociais e cognitivas de cada criança. Nessa perspectiva, na instituição 

de Educação Infantil, o professor constitui-se no parceiro mais experiente, por 

excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, 

saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da relevância, no ambiente de ensino, social e cultural, que assume 

as brincadeiras para o desenvolvimento da criança, na Educação Infantil, em um 

mundo marcado pelo constante desenvolvimento e aprendizado; em que os 

meios de ensino assentam-se em constantes mudanças e melhorias, e a 
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divulgação e o compartilhamento ocorrem em maior velocidade em todas as 

ocorrências, destaca-se que, todos os meios que possam ser utilizados pelas 

escolas e, sobretudo, pelos docentes, em benefício do desenvolvimento das 

crianças, na Educação Infantil e na luta para melhoria Educação, são bem-

vindos.  

Por estarem presentes no cotidiano da Educação Infantil e fazerem parte 

do desenvolvimento da criança, em seu sentido mais amplo, as brincadeiras são 

dotadas de grande poder para o aprendizado. Ao longo dos tempos, o brincar foi 

se modificando e as brincadeiras se alteraram, no entanto os benefícios e os 

efeitos continuam a fazer bem à criança, facilitando o trabalho do educador no 

processo de ensino e de aprendizagem.  

Confirma-se, pois, diante dos estudos realizados, os benefícios e os 

efeitos do brincar para a aprendizagem da criança, dessa fase de ensino, 

proporcionando desenvolvimento lúdico, cognitivo, social e emocional, tornando-

se um recurso didático rico para se trabalhar com as crianças, já que a 

brincadeira é uma atividade atrativa para elas. 

Além do mais, o caráter lúdico das brincadeiras contribui para a promoção 

da criatividade e da imaginação da criança, trabalhando com conhecimento 

novos e aprofundando os já elaborados, tornando-se uma atividade 

caracterizada pela interação social, possibilitando que a criança se relacione 

com outras crianças e potencializando o imaginário a partir das experiências 

vividas.  

Sendo assim, na observação do cotidiano infantil, o qual oportuniza que, 

naturalmente, as crianças  brinquem e interajam livremente com brinquedos, os 

professores, em constante contato com as crianças,  transformam as 

brincadeiras em poderosos meios didáticos para efetivar significativamente a 

tarefa de ensinar, facilitando o convívio com a criança, promovendo a 

familiaridade, o lazer e o conforto.  

No entanto, enfatizamos a necessidade de o educador manter constante 

formação e estudos para que possa qualificar o ensino e aprendizagem das 

crianças, na Educação Infantil, conhecendo a fundo a faixa etária com a qual irá 

trabalhar, potencializando aprendizagens, promovendo avanços e conquistas no 

desenvolvimento e na aprendizagem das crianças. Assim, não se apropriando 

de práticas pedagógicas mecanicistas e limitadoras que veem as crianças como 
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sujeitos passivos, não levando em consideração a autonomia e o protagonismo 

infantil. 
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CAPÍTULO 7 

 

JUSTIÇA RESTAURATIVA NA ESCOLA: 

ENTRE CONCEPÇÕES E NARRATIVAS COTIDIANAS 
 

Débora de Lima Marreiro15 

 

INTRODUÇÃO 

“[...] ensinar é desafiar os educandos 
a que pensem sua prática a partir da 
prática social, e com eles, em busca 
dessa compreensão, estudar 
rigorosamente a teoria da prática” 
(FREIRE, 1980, p.104). 
 

Muitos são os episódios de conflito noticiados e presenciados no ambiente 

escolar, envolvendo alunos, professores, pais e gestores. Inspirados pela 

inquietude e diversidade desse território, potencialmente, marcado pelos 

desafios da convivência, vimos na escola um campo profícuo de investigações 

e descobertas. Um território, marcado por tantos conflitos, propicia a 

investigação das práticas dialógicas nas narrativas cotidianas. 

A busca por respostas, pelo cultivo da arte do encontro, da conexão, da 

problematização possibilitou o encontro com a justiça restaurativa como uma 

tecnologia de comunicação voltada ao resgate de valores que sustentam uma 

comunicação efetiva e harmoniosa. Como arte da convivência, a justiça 

restaurativa questiona a prática de acabar com a violência por meio de práticas 

violentas que, constantemente, alimentam o ciclo vicioso em diferentes 

ambientes, inclusive nas escolas. Promover a autorresponsabilização e a 

reparação dos danos está no cerne do trabalho com a justiça restaurativa como 
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uma forma contínua de estabelecer relações interpessoais mais harmoniosas e 

potentes. 

A justiça restaurativa, como um terreno fértil para a instauração de um 

novo olhar, com foco na reciprocidade e corresponsabilidade, parte do princípio 

de que relações podem ser restauradas pautadas em valores de inclusão, 

pertença, solidariedade e escuta ativa, dentre outros que preconizam a 

comunicação e o respeito.  

Com foco na articulação entre as diversas pessoas envolvidas em um 

conflito, a “justiça restaurativa é um processo através do qual todas as partes 

envolvidas em um ato que causou ofensa reúnem-se para decidir coletivamente 

como lidar com as circunstâncias decorrentes desse ato e suas implicações para 

o futuro” (BRANCHER, 2006, p. 21). 

Como consequência, a escola, palco de uma diversidade de desafios e 

conflitos, geralmente, imprevisíveis, abarca um espaço de convivência entre 

pessoas de idades, gênero, etnias, condições socioeconômicas e culturais tão 

diversificadas que traz em seu cerne o enfrentamento da heterogeneidade.  

Para dirimir os conflitos inerentes à convivência diária, a escola deve 

munir-se de estratégias e instrumentos de comunicação e cooperação. Se por 

um lado, a violência está presente em inúmeras escolas; por outro, a justiça 

restaurativa surge como um caminho possível para a solidariedade, a 

cooperação e o diálogo. 

De acordo com Morrison (2005), diferentes escolas espalhadas pelo 

mundo utilizam a justiça restaurativa em problemas de comportamento, atos de 

vandalismo, incidentes relacionados às drogas e outras inadequações. 

Ao mesmo tempo, com o intuito de reduzir os conflitos, aprender a 

identificar as emoções e reconhecer as próprias reações, os alunos podem 

incorporar estratégias e ferramentas que beneficiem o gerenciamento pacífico 

das relações e conflitos. Os conflitos são inerentes à condição humana, porém, 

o que surge, a partir dos conflitos como violência em diferentes formas, pode e 

deve ser administrado; e formas de convivência, mais harmoniosas, podem 

minimizar os danos causados em decorrência dos conhecidos conflitos. 

As práticas restaurativas, nas escolas, promovem o desenvolvimento de 

uma postura pautada em procedimentos e práticas pacíficas e construtivas e, 

geralmente, focam na prevenção por meio do fortalecimento do diálogo e do 
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vínculo, ou na restauração e na reparação pela reconexão e pela reconstrução 

das relações. Para se compreender a justiça restaurativa e seus princípios, é 

necessário partir da premissa de que estamos falando de um novo olhar, uma 

ruptura com um padrão punitivo diante de conflitos e ruídos na comunicação. 

 

Imagens de um percurso: justiça restaurativa no Brasil 

A justiça restaurativa, considerada um conceito em construção, teve 

origem em 1975, quando Albert Eglash indicava a existência de três respostas 

ao crime ou ato danoso: a retributiva, pautada na punição, a distributiva, fundada 

na reeducação, e a restaurativa, radicada na reparação.  

Sendo a terceira resposta, a restaurativa, definida como um processo em 

que as partes, envolvidas em um delito, crime ou ato danoso, reúnem-se para 

resolver coletivamente como lidar com as consequências da ofensa e suas 

implicações para o futuro (MacCCOLD, 2008).  

Entretanto, a visibilidade deu-se a partir da indicação de Howard Zehr para 

dois sistemas de justiça: o punitivo-retributivo e o restaurativo, na década de 

1990. Eglash e Zehr convergiam ao apontar a abordagem restaurativa como uma 

possibilidade de maior protagonismo entre os envolvidos, restabelecimento de 

relações e empenho na reparação de danos. Dessa forma, preconiza a 

reparação de danos e o envolvimento de todos em um processo inclusivo e 

colaborativo voltado à correção de um ato. 

Essa correção passa pela efetivação de “um plano para cuidar dos danos 

e necessidades da vítima” e outro “para tratar daquilo que está acontecendo na 

vida” do autor do ato danoso “e que contribuiu para levá-lo à ofensa” (ZEHR, 

2010, p. 257). 

Como surgiu? A justiça restaurativa remonta às práticas ancestrais de 

povos nativos do Canadá e dos Estados Unidos, os navajos, e da Nova Zelândia 

e da Austrália, os maoris, que encontram suas bases de justiça na coesão e não 

na coerção. Para os povos ancestrais, os quais serviram de inspiração para a 

justiça restaurativa, quando um membro da comunidade comete ou sofre um 

dano, todos são afetados e responsáveis por restaurar a ordem.  

Reparar o que foi causado é o cerne da abordagem restaurativa, 

centralizada nas questões: o que aconteceu? quem foi prejudicado? de que 
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maneira? o que pode ser feito para reparar os danos ou melhorar as coisas? 

(ZEHR, 2010).  

Nas práticas restaurativas, a vítima sai do papel de informante e 

protagonista do processo e assume o papel de participante com direito a ter suas 

perguntas respondidas, expressar sua dor, ouvir do ofensor as propostas de 

ressarcimento e resgatar sua autonomia e empoderamento. 

Em relação à implementação da justiça restaurativa, Hopkins (2003) 

indica que um dos principais obstáculos ao desenvolvimento de uma abordagem 

restaurativa, nas escolas, é a escassez de tempo, que afeta o tratamento de 

questões restaurativas. Incluindo o tempo para formação dos professores, 

revisão da prática e identificação de habilidades para gerenciamento de conflitos.  

Outro ponto nevrálgico é o objetivo da presença da justiça restaurativa na 

escola, na Educação. Objetivos distorcidos, sustentados nas práticas 

retributivas, esperam que a prática restaurativa finalize todos os conflitos, sem o 

preparo para a sociedade real, excluindo reflexões e mudança de postura. 

Facilitadores despreparados podem utilizar a prática circular para intimidar o 

aluno e não para o despertar de suas potencialidades e para a responsabilização 

de seus atos em uma educação transformadora e emancipadora. 

A abordagem restaurativa em círculos, nas escolas brasileiras, tem como 

base a técnica Zwelethemba, moldada a partir da comunicação não-violenta. A 

técnica Zwelethemba busca a raiz do problema, as causas pessoais, familiares, 

comunitárias ou institucionais do conflito (MELO; EDNIR; YAZBEK, 2008).  

O círculo restaurativo, segundo o modelo Zwelethemba, garante um 

ambiente seguro na busca pela reparação de danos; a transparência das regras 

para a resolução de conflitos e o sigilo, previstos em um “Código de Boas 

Práticas” (MELO; EDNIR; YAZBEK, 2008, p. 146).  

O Modelo Zwelethemba, 16  bastante adotado, no Brasil, consiste na 

resolução e na prevenção de conflitos, e, para isso, os facilitadores de práticas 

restaurativas conversam com cada uma das pessoas, envolvidas no conflito, 

separadamente, o que, de acordo com Kay Pranis (2010), pode ser denominado 

como “pré-círculo”. 

 
16 O modelo Zwelethemba foi lançado em cerca de vinte comunidades, na África do Sul, como 
um processo de pacificação, devido ao objetivo de reduzir a probabilidade de que o conflito em 
discussão continue a ocorrer.  
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Nessa proposta, os envolvidos no conflito são pensados como os 

participantes ou “partes” e não como “vítima” e “infrator”. O formato vítima/infrator 

é visto, dentro do modelo Zwelethemba, como rótulo, exclusão e pré-julgamento. 

Um ponto de vista a ser considerado é que, com o passar do tempo, no formato 

vítima/infrator, as pessoas mudem as posições e a parte “prejudicada”, vista 

como vítima hoje, torne-se o infrator de amanhã (MELO; EDNIR; YAZBEK, 

2008). 

Após a primeira conversa, o facilitador orienta as partes envolvidas a 

respeito da possibilidade de inserir outras pessoas durante a realização do 

círculo restaurativo, explicando que, quanto maior o número de vozes envolvidas 

e mais diversificadas, maior será a capacidade de encontrar uma solução 

pacífica para o problema, permitindo um círculo como espaço de encontro, de 

escuta ativa e de promoção de responsabilidade compartilhada (MELO; EDNIR; 

YAZBEK, 2008, p. 147).  

Nesse formato, o Círculo Restaurativo é conduzido por dois facilitadores 

de práticas restaurativas, denominados nos processos circulares, preconizados 

por Kay Pranis (2010), como guardião e co-guardião do círculo. No Modelo 

Zwelethemba, um dos facilitadores assume a função de secretário, preenche o 

relatório e, após a abertura do círculo restaurativo, realizada por outro facilitador, 

as pessoas, separadamente, iniciam os relatos da situação do conflito. Os relatos 

são lidos, a seguir, na presença de todos, para que diferentes visões particulares 

sejam compartilhadas com os envolvidos (MELO; EDNIR; YAZBEK, 2008).  

Acredita-se que, com esse modelo, a manifestação individual a respeito 

do conflito e seus desdobramentos, realizada na etapa anterior, sem a presença 

dos demais envolvidos, reduz o confronto e a exposição.  Durante o processo 

circular, após os envolvidos, diretamente, terem sido ouvidos, individualmente; 

as outras pessoas têm a oportunidade de explicar como foram afetadas pelo que 

aconteceu e de indicarem os problemas que entendem relacionados ao conflito, 

ampliando os olhares e a possibilidade da identificação da raiz ou raízes do 

problema. 

O movimento de reflexão comunitária, com vista a ações abrangentes, 

para além do conflito inicial, pode promover ações preventivas de construção da 

paz. Os participantes são convidados a elaborar um plano de ação para 

reparação de danos e prevenção para que problemas com a mesma origem, raiz, 
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não voltem a ocorrer (MELO; EDNIR; YAZBEK, 2008, p. 150). Esse movimento 

proporciona a elaboração de um plano de ação coerente e personalizado, 

conforme indicação dos participantes, de modo a gerar uma nova aprendizagem, 

um novo saber no campo do diálogo e da convivência. 

 

Concepções para uma prática dialógica no ambiente escolar 

O potencial restaurativo, da prática dialógica, no ambiente escolar, está 

diretamente relacionado aos valores que sustentam os processos restaurativos, 

na Educação, e à forma como os processos são organizados e administrados.  

Se acolhermos o “diálogo respeitoso” como um valor essencial ao cerne 

da justiça restaurativa, será inevitável investigar a realização dos processos 

restaurativos e seus resultados para reparação de danos (BAZEMORE; 

WALGRAVE, 1999, p. 48).  

Diálogo é falar e ouvir, ouvir e falar, é a matriz condutora de atos 

pedagógicos humanizados preconizados por Paulo Freire. “A educação é 

comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas 

um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 

significados” (FREIRE, 1980, p.69). 

Nesse desafio do falar e ouvir, encontra-se a essência do processo 

circular nas práticas restaurativas, em que os participantes trazem suas 

questões para serem ampliadas, para que as lentes sejam trocadas e novas 

possibilidades de interação e reparação surjam na prática do diálogo respeitoso.  

Se, por um lado, o diálogo é parte da própria natureza humana; por outro, 

é na prática comunicativa que os grandes conflitos têm seu início. É parte do 

processo de humanização, do ser humano, comunicar-se com o outro e com o 

mundo. A comunicação, afirma Freire (1980), adquire conotação existencial, à 

medida que os sujeitos são capazes de compreender, problematizar e 

transformar a realidade. Sendo assim, “existir, humanamente, é pronunciar o 

mundo, é modificá-lo” (FREIRE, 1980, p. 92).  

Dessa forma, promover o diálogo como alicerce das práticas restaurativas 

é tecer relações horizontais, respeitar as diversidades e contribuir com uma 

construção social e comunitária em que as diferentes vozes e opiniões são 

ouvidas independentes de estarem expondo pontos de vista consonantes ou 
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dissonantes. Para Freire, o mundo humano é de comunicação “comunicar é 

comunicar-se em torno do significado significante e a comunicação é diálogo” 

(FREIRE, 1980, p. 67). 

Nesse percurso reflexivo, vale ressaltar que o diálogo ocupa a posição de 

prática e, concomitantemente, de valor, com suas implicações como escuta, 

respeito, ponderação e equilíbrio. Entender e aceitar que temos 

posicionamentos, pensamentos e posturas diferentes, mas que todos, em sua 

singularidade, contribuem para a pluralidade, pode representar uma constatação 

libertadora, à medida que não é necessário impor seu ponto de vista, e, sim, 

acolher os diferentes pontos de vista e permitir que perguntas brotem e sejam 

verbalizadas para que as diferentes possibilidades surjam em nosso cotidiano 

escolar e social. 

 O falar com o outro e escutar o outro, na prática pedagógica, adquire uma 

dimensão intercultural crítica ao configurar-se como ato de respeito ao saber e à 

cultura do outro, à verdade e à experiência do outro. E como colocar em prática 

essa abordagem acolhedora e integradora?  

A busca por uma estratégia não-punitiva provocou a procura por práticas 
humanizadas e a justiça restaurativa nas escolas tem se desenvolvido 
em muitos países para abordar diferentes desafios de comunicação e 
convivência, incluindo vandalismo, incidentes relacionados a drogas, 
ociosidade, comportamento inadequado em sala de aula, ameaças e 
intimidação (CAMERON; THORSBORNE, 2001, p. 31). 
 

  Trazendo luz à importância da escuta, Kay Pranis (2010) esclarece como 

ouvir e contar histórias, elementos essenciais aos processos restaurativos, 

podem contribuir para o estabelecimento de relações respeitosas e integradoras. 

Contar a própria história e ter alguém para escutá-la conecta as pessoas, 

empodera, atende às necessidades básicas de comunicação e aceitação, gera 

vínculo e cumplicidade.  

 A justiça restaurativa pressupõe a criação de espaços de escuta, narração 

da próprias histórias e reabertura de caminhos para crianças e jovens.  Afinal, 

quem não gosta de ser ouvido de forma interessada e acolhedora? Quem não 

gostaria de contar com alguém ou com um grupo que o ouvisse sem emitir 

julgamento e sem condenações? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta apresentada possibilita uma visibilidade ao campo emergente 

e dinâmico da justiça restaurativa, ao lidar com inquietações cotidianas desta 

grande aldeia global que é a humanidade com seus valores alicerçados e outros 

em construção. Vista como uma forma contemporânea de abordar, neste 

recorte, conflitos no ambiente escolar, será possivelmente legitimada como uma 

tecnologia de comunicação e convivência. 

As argumentações apresentadas referendam a justiça restaurativa como 

viável, válida e, mais, como uma alternativa significativa para a prevenção de 

conflitos, no ambiente escolar, e implementação de práticas dialógicas. 

Apontam que muito ainda se tem a construir para que as práticas 

restaurativas sejam disseminadas no ambiente escolar. Os obstáculos surgem 

para serem enfrentados e não para demoverem a decisão do caminhar, do 

transformar as práticas comunicativas. 

Alargar o conceito de práticas restaurativas, para além da reparação de 

danos, compreende um processo de mudança de concepção acerca da 

comunicação e do diálogo. Nessa perspectiva, o diálogo não aprisiona o ser 

humano, e sim, o liberta. Freire (1980) explica que o diálogo não é um ato de 

doação, e sim, um ato de criação humana quem implica na conquista da 

libertação dos seres humanos. 

A justiça restaurativa incide luz à falta de nitidez presente nas distorções 

de diálogo ou nos problemas advindos da comunicação, busca estratégias 

sólidas e consistentes que promovam círculos de convivência em rodas de 

conversa. O processo circular abarca as narrativas e o diálogo que dão dimensão 

de construção com pequenas atitudes pensadas, a partir de valores de 

pertencimento, respeito e união. 

Ressalta-se, ainda, que a justiça restaurativa contribui para a percepção 

de que é preciso reorganizar a lógica que orienta as relações, na escola, para 

prevenir a violência. A pequena produção científica disponível revela que 

existem repercussões discrepantes a respeito das práticas da justiça 

restaurativa, nas escolas, já que indicam que as práticas, bem realizadas, 

demonstram ser uma alternativa eficiente e sustentável na prevenção de 

conflitos. Porém, as práticas inadequadas, realizadas sem preparo dos 
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facilitadores, e desrespeitando os princípios norteadores, reduzem a 

potencialidade da prática e geram uma referência negativa, inviabilizando a 

continuidade do processo. Sabe-se que uma mudança de paradigma necessita 

de uma visão sistêmica construída em práticas e reflexões contínuas e regulares. 

Embutido, na justiça restaurativa, um processo de construção de um 

território conversacional seguro e acolhedor, que legitima os tensionamentos e 

conflitos interpessoais como um processo de aprendizagem no desafio de 

conviver. 

Finalmente, cabe-nos observar que, apesar da escassez de experiências 

atualmente relatadas, as práticas restaurativas configuram-se como 

procedimento adequado na prevenção e resolução de conflitos, bem como na 

mudança de uma cultura punitiva por uma cultura restaurativa. Trabalhar com a 

justiça restaurativa pede um preparo emocional do facilitador para que atue como 

guardião do processo circular e orquestre a restauração das relações e a 

construção de um plano para reparação de danos que acolha a todos os 

envolvidos. Utopia? Não! Já vivenciamos muitas outras práticas que propiciaram 

uma verdadeira troca de lentes. 
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CAPÍTULO 8 

 

ENSINO HÍBRIDO EM TEMPOS DE PANDEMIA: UM 
MODELO EDUCATIVO PARA A INOVAÇÃO DA ESCOLA 

 

Maria Janete Xavier Pacheco17 

Ester Figueiredo Araújo18 

                                            

INTRODUÇÃO 

 Este artigo “Ensino Híbrido em tempos de pandemia: um modelo de 

Educação para a inovação da escola” tem como objetivo discutir a inovação 

metodológica em uma escola privada, apresentando uma experiência 

pedagógica pautada no ensino remoto e no ensino híbrido, a fim de que os 

impactos da pandemia fossem minimizados na vida dos estudantes.  

             Muito antes da pandemia, da COVID-19, que assolou o mundo, os temas 

inovação, tecnologia, metodologias estavam sempre em pauta na área 

educacional. Fóruns, debates e artigos científicos publicavam a necessidade de 

mudanças radicais na prática docente, porém, nenhum momento, compara-se 

ao contexto de 2020, cuja situação pandêmica obrigou a todos a repensar 

conceitos, discursos, práticas e até mesmo hábitos de convivência, o que foi 

denominado de “o novo normal”.  

 Neste sentido, as tecnologias de informação e comunicação (TIC), já 

algum tempo, tem-nos feito pensar e discutir sobre as necessidades de 

mudanças para atender as novas gerações, os “nativos digitais”. Assim, de 
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maneira um tanto tímida, vêm “obrigando” os sujeitos envolvidos no processo 

educativo a modificar a maneira de comunicar-se com os estudantes da era 

digital. 

 As reflexões trazidas abordam dois pontos: 1º mostram a parte do 

contexto social e as revoluções causadas pelas TIC, dando ênfase ao ensino 

híbrido, por ser um modelo de educação ativa, que tem contribuído para 

minimizar uma situação emergencial. na Educação, fazendo com que as escolas 

de todo o mundo repensem as práticas educativas e adotem práticas inovadoras; 

2º apresentam um breve relato de experiência, ocorrida na Escola Adventista, 

de Itacoatiara/AM, uma escola particular com base filosófica nos valores cristãos. 

Porém, com a chegada da COVID-19, todos, da escola, precisaram se reinventar 

para minimizar os impactos da pandemia no aprendizado dos estudantes e na 

vida das famílias.  

 Este artigo apresenta uma reflexão bibliográfica com análise de 

documentos e observações in locum da vivência cotidiana escolar, haja vista que 

a notícia recebida de que as aulas estariam paralisadas por quinze dias, deixou  

todos os servidores atônitos, pois, uma instituição escolar, seja qual for, deve 

garantir a permanência dos alunos na escola para garantir seus proventos, o que 

significa garantir o emprego de todos, ainda mais, tratando-se de uma escola 

particular. 

 Assim sendo, a questão norteadora, deste estudo, foi compreender como 

o ensino híbrido poderia contribuir para minimizar os impactos da pandemia e 

auxiliar na inovação da prática docente, uma vez que as aulas, consideradas 

tradicionais e semi conteudistas, tomaram novos rumos em tempos de 

pandemia. No primeiro semestre de 2020, com o aparecimento do coronavírus, 

causador da COVID-19, as aulas, na sua maioria, foram remotas em várias 

escolas, e, em outras, as aulas não aconteceram mesmo. Foram necessárias 

muitas reuniões, por meio da ferramenta ZOOM Meetings, e análise das próprias 

experiências para que o ensino híbrido fosse implantado, já a partir do segundo 

semestre. Essa foi uma experiência que deu certo na Escola Adventista, de 

Itacoatiara. Foi uma forma responsável, criativa e inovadora para que a escola 

não perdesse a credibilidade, na sociedade, e para que os estudantes 

continuassem aprendendo de forma significativa e motivacional, unindo o ensino 

presencial e o ensino à distância (remoto). 
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 Foi assim, que a Escola Adventista, de Itacoatiara, conseguiu, mesmo em 

tempos pandêmicos, vencer parte dos desafios de uma instituição particular que 

é ensinar os conteúdos e manter a aprendizagem significativa para os 

estudantes, diminuindo assim as perdas pedagógicas e a evasão escolar, tão 

comum neste ano atípico, haja vista  a  situação emergencial que pegou a todos 

de surpresa. 

 

O contexto social e a revolução causada pela TIC  

A sociedade passa por transformações nunca vistas e nem vividas pelos 

habitantes do planeta, mudanças nas áreas sociais, na política e na economia. 

O mundo foi tomado pelos sentimentos de perplexidade, de ansiedade e de 

muito medo. É, nesse contexto social de mudanças recorrentes, que 

vivenciamos parte de nossas histórias, contexto este de muita turbulência em 

todos os aspectos da vida, cuja única tônica é a sobrevivência. Diante disso, uma 

das potencialidades são as TDIC que, segundo ALVES E MORGADO, tem 

“exigido da escola que se reinvente para dar conta da nova realidade que se 

apresenta (p.13). 

A população do planeta se viu confinada nas próprias moradias. Cada dia 

que passava era um dia de superação. Tudo parou, mas as escolas continuaram 

nas pessoas, por meio das aulas a distância, as quais ofereceram as seguintes 

opções para que os alunos não ficassem totalmente sem as aulas: projeto “Aulas 

em Casa”, ensino remoto e o modelo híbrido de ensino. 

 As escolas, de uma forma geral, no Estado no Amazonas, e, em todo o 

país, precisaram se reinventar, e não houve um tempo de preparo, nem uma 

formação específica para isso, Foi tudo em um “abrir e piscar de olhos”, o que 

nos faz lembrar dos versos cantados por Raul Seixas, “o dia em que a terra 

parou”. A COVID-19 que começou na China, passou pela Alemanha, Itália, 

Estados Unidos e chegou ao Brasil, e tudo isso em tempo recorde. A palavra de 

ordem foi: reinventar-se. 

A Educação se modifica de acordo com o contexto da época. Atualmente 

existe uma grande corrente de pesquisadores e autores que defendem uma 

Educação mais tecnológica, mais ativa, onde o aluno seja o sujeito da sua 

aprendizagem e o professor o mediador. Muitas, dessas novas práticas 
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educativas, estão pautadas nas metodologias ativas. Nessa linha, das escolas 

transformadoras e inovadoras, BACICH e MORAN defendem a ideia de que “a 

aprendizagem é algo natural, pois aprendemos desde o nascimento e ao longo 

de toda a vida”, 

[...] quando alguém mais experiente nos fala e aprendemos quando 
descobrimos mais direto, por questionamento e experimentação (a partir 
de perguntas, pesquisas, atividades, projetos). As metodologias 
predominantes no ensino são as dedutivas: o professor transmite 
primeiro a teoria e depois o aluno deve aplicá-la a situações mais 
específicas (BACICH; MORAN 2018, p.2). 
 

 Em pleno século 21, as metodologias, adotadas pela maioria das escolas, 

ainda, são tradicionais, não que não sejam importantes, porém, está 

comprovado que aprender por meio de experimentos, questionamento e o uso 

das ferramentas digitais, é mais prazeroso e eficaz, já que os estudantes 

demonstram mais curiosidade e interesse pelos saberes a serem assimilados. 

 Nestes últimos anos, “tem-se dado uma ênfase maior em combinar 

metodologias ativas em contextos híbridos, que unam as vantagens das 

metodologias indutivas com as metodologias dedutivas” (BACICH; MORAN 

2018, p.2). E as tecnologias digitais têm contribuído muito para uma 

aprendizagem ativa, entre elas estão: “as tecnologias digitais móveis, 

conectadas, leves, ubíquas são o motor e a expressão do dinamismo 

transformador, da aprendizagem social por compartilhamento, da aprendizagem 

por design, das tentativas constantes de aperfeiçoamento e de introdução de 

novos produtos, processos e relações” (Idem, p.10). 

O avanço das tecnologias tem sido visto como uma revolução mundial e 

tem contribuído para o processo de inovação da prática docente em todo o 

mundo, porém, para que a inovação aconteça, nas escolas, faz-se necessário 

que os professores compreendam a necessidade de mudar suas práticas, de se 

reinventarem para que tenham o domínio básico das TDIC, o que certamente os 

auxiliaria no alcance dos alunos, considerados os “nativos digitais”. Diante disso, 

Piscitelli (2009) corrobora quando escreve, 

As tecnologias digitais em todas as suas dimensões geram novos 
desafios, inventam novas formas e obrigam a reelaborar os processos 
educativos. Por isso, podemos dizer que o desafio é duplo é preciso 
aprender coisas novas e ensinar as velhas de um modo novo, ensinar o 
velho com os olhos novos (PISCITELLI, 2009, p.77). 
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Acredita-se que todos os professores são cientes que, neste século, os 

alunos que recebemos, todos os dias, lidam com as ferramentas digitais com 

muito mais competência do que os próprios professores, porém, é comum, ainda, 

encontrar docentes que mantêm resistência em dominar as ferramentas digitais. 

O celular é uma ferramenta digital que está em todos os lares, quando a criança 

cresce, muitos pais já a presenteiam com um telefone móvel, é como um 

brinquedo eletrônico para a criança. Quando a criança chega à escola, o que 

lhes é apresentado? Uma sala de aula com carteiras enfileiradas, um quadro 

branco e um professor com seus livros e o pincel. Diante de tal cenário, qual é a 

reação da criança?  

 A reação é de apatia e aversão a esse modelo tradicional de ensino que 

não permite que os alunos possam interagir com os meios eletrônicos, sendo 

que essa é a sua nova forma natural de viver. Diante de tantos comandos que a 

escola impõe ao aluno, o que deveria propiciar novos saberes, serve para que 

aconteça o processo inverso, a criança perde a capacidade nata de pensar, que 

lhe é peculiar. Sigman (2017, p. 261) discute essa questão, dizendo que, a 

criança na escola, para aprender, muitas vezes, precisa desaprender o seu 

conhecimento nato, ou seja, “Todos ensinamos, mesmo quando ninguém nunca 

nos ensinou a fazê-lo. Então, é algo idiossincrático do ser humano, e que nos 

define como seres sociais. [...]. O cérebro está disposto a difundir e compartilhar 

o conhecimento” (p.261).  

Em casa, a criança e o jovem vivem grande parte do seu tempo 

conectados às redes sociais, ora no celular, ora nos jogos eletrônicos, ora em 

conversas com os colegas pelo WhatsApp, assistindo séries e outros, porém, 

quando chegam à escola, eles sentem o impacto que os distancia de suas 

realidades sociais. Em muitas escolas, não é permitido o uso do celular, é regra 

desconectar-se das redes sociais para “conectar-se” aos conteúdos dos livros e 

aos discursos dos professores. Isso tem causado muita polêmica, na sociedade, 

haja vista que nem mesmo os professores conseguem ficar sem olhar as redes 

sociais por algum tempo e, também, não conseguem, de forma satisfatória, 

entender a nova linguagem das TDIC, as quais têm causado muito impacto na 

vida contemporânea.  

A realidade é bem complexa e desafiadora, pois os pais entendem que 

seus filhos devem frequentar a escola para se tornar “doutor”. O professor 
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entende que o aluno precisa obedecer às regras postas pela escola e pelos pais 

para que o sonho de ser “doutor” se concretize.  Por isso, a memorização dos 

conteúdos é vista como muito importante para a aprovação nos concursos 

vestibulares.  Diante de tal exigência, os alunos perdem sua identidade e muitas 

vezes ficam “robotizados”, só sabem obedecer a comandos, perdem a 

capacidade nata de pensar por si mesmo. 

Diante disso, Piscitelli (2009, p. 262) nos faz refletir sobre as 

competências de um professor que consegue sair da “caixinha” para atender aos 

anseios dos estudantes. Tal competência docente é “influenciada pelo aluno. 

[...]. O docente deve ter os mesmos conhecimentos digitais que os alunos por 

meio de métodos didáticos ativos, de forma que se desenvolva o bom senso pela 

prática e reflexão”. 

Prática e reflexão juntas tornam-se uma práxis, algo constante na rotina 

dos educadores do atual século. Ser professor, hoje, vai muito além do que “dar 

aulas”, faz-se necessário  entender os desafios do momento e usar a criatividade 

para atender às demandas  que vêm com os alunos, por exemplo saber lidar 

com as tecnologias e usá-las para melhor ensinar com responsabilidade e senso 

crítico, pautado na ética e nos valores sociais. Morin (2006) critica o sistema “por 

não incorporar as necessidades de mudanças e, por isso, fragmenta a realidade. 

Mas afirma que as escolas devem ensinar para as crianças os valores, como 

objetivo principal da Educação”. Ainda, afirma que a criança precisa 

compreender a si mesma para que possa compreender os outros e a 

humanidade em geral. Os jovens têm de conhecer as particularidades do ser 

humano e o papel dele na era planetária que vivemos. 

Pensando, nessa nova maneira de ensinar, a Unesco elaborou uma 

proposta na qual destaca três aspectos a serem desenvolvidos neste novo papel 

docente. 

1. Noções básicas das TIC: o professor deve ter os conhecimentos digitais 

suficientes para poder incluir a utilização de ferramentas básicas no 

currículo, na pedagogia e nas dinâmicas de aulas. 

2. Aprofundamento do conhecimento: é necessário rever as metodologias 

utilizadas, focando sua docência no papel de guia e administrador do 

ambiente de aprendizagem. 
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3. Geração do conhecimento: o docente deve inovar produzindo novos 

conhecimentos no processo de ensino e de aprendizagem. Dessa forma, 

conduzindo os alunos à compreensão de que eles podem ser autodidatas 

no gerenciamento da sua própria aprendizagem. 

Dessa maneira, entra, nesse contexto, o Ensino Híbrido, um modelo de 

ensino que mistura as aulas presenciais com as aulas mediadas pelas tecnologias 

de informação e comunicação. Segundo Bacich et all (2015, p.40), “o ensino híbrido 

permite ensinar por problemas e em “modelos disciplinares e sem disciplinas”, com 

modelos mais abertos – de construção participativa e processual. Permite que as 

aulas sejam mais flexíveis, apesar de que os roteiros são preparados previamente, 

com a possibilidade de que cada aluno trabalhe no seu próprio ritmo e tempo”. 

Ainda, segundo Bacich et all (2015, p.), esse modelo é um dos mais interessantes, 

haja vista que tem a capacidade de “concentrar no ambiente virtual aquilo que é 

informação básica e deixar para a sala de aula as atividades mais criativas e 

supervisionadas. É o que se chama de aula invertida” (p. 40). 

Como funcionam as aulas invertidas? Nelas o professor propõe o estudo de 

determinado tema e os estudantes procuram as informações básicas na internet, 

assistem aos vídeos e animações e leem os textos que estão disponíveis na web, 

nos livros didáticos, ou na biblioteca da escola.  

O passo seguinte é questionar os alunos para a verificação da 

aprendizagem. Em sala de aula, nesse processo avaliativo, o professor aproveita 

os momentos presenciais para orientar os alunos que ainda não conseguiram 

assimilar o básico para que possam avançar. Concomitantemente, apresenta, aos 

demais alunos, problemas mais complexos, pois, estes já apresentam as 

habilidades básicas necessárias. Dessa forma, “os estudantes vão aplicando o 

conhecimento e relacionando-os com a realidade”.  E, ainda, podemos citar o 

ensino por meio de desafios, os quais podem muito bem ser trabalhados por um 

professor em uma disciplina ou de forma interdisciplinar.  

Tais reflexões são importantes para o relato do que vinha ocorrendo na 

Escola Adventista, de Itacoatiara, desde o mês de março, do corrente ano, haja 

vista esta ser uma experiência motivadora para muitos docentes, nestes tempos de 

incerteza, inovação e criatividade. Na escola, o ano letivo começou com muitas 

atividades. Como de costume, uma formação para os docentes, cujo tema foi 

Metodologias Ativas. Como a equipe da escola já havia iniciado um trabalho 
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diferenciado, desde  2018, por meio do Projeto A Escola dos Sonhos1, não houve 

muita dificuldade para iniciar as sequências didáticas e colocar em prática tudo 

aquilo em que se acreditava poder melhorar a  prática pedagógica, mesmo com um 

currículo tradicional e semi conteudista com muitos livros para se dar conta. 

As mudanças causam muitos desconfortos para todos, não sendo diferente 

para os envolvidos, nesse contexto educativo. Alunos, pais e professores 

estranharam a nova forma dos trabalhos em equipes. Porém, quando tudo parecia 

calmo, veio a turbulência, algo devastador e avassalador: a notícia de que a escola 

teria que fechar as portas, pois um inimigo invisível, chamado Coronavírus, estava 

matando pessoas no mundo inteiro. O artigo de opinião, escrito por Melo, 2020, fala 

sobre as mudanças causadas nas vidas das pessoas pelo vírus. 

“A Covid-19 mudou nossas vidas. Não estou falando simplesmente da 
alteração da rotina nesses dias de isolamento, em que não podemos 
mais fazer caminhadas no Minhocão ou ir aos nossos bares e 
restaurantes preferidos. [...]. Mas o meu convite para você é para 
pensarmos nas mudanças mais profundas, [...]. Que cenários prováveis 
começaram a emergir e devem se impor mundo pós-pandemia?” 
(Claytom Melo, 2020). 
 

Os efeitos do coronavírus, ainda, devem durar quase dois anos, continua 

Melo, 2020, pois, “as transformações são inúmeras e passam pela política, 

economia, modelos de negócios, relações sociais, cultura, psicologia social e a 

relação com a cidade e o espaço público, entre outras coisas”.  Logo, as mudanças 

afetarão toda a sociedade, sendo que as principais tendências estão para: 1) 

revisão de crenças e valores; 2) menos é mais;  3) reconfiguração dos espaços e 

comércio; 4) novos modelos de negócios para restaurantes; 5) experiências 

culturais imersivas; 6) trabalho remoto; 7) morar perto do trabalho; 8) 

shopstreaming; 9) busca por novos conhecimentos; 10) Educação a Distância.  

 

A reinvenção da escola na pandemia  

Na escola, a semana de avaliação havia iniciado, e, como de praxe, todo um 

trabalho de motivação foi realizado com alunos e professores para tornar a semana 

bem significativa e menos “pesarosa”. Os estudantes foram desafiados a estudar 

mais, a partir de uma rotina de estudos, com delimitação de horário para isso. 

Cartas pedagógicas foram enviadas aos pais e estudantes, tudo contribua para que 

as notas fossem as melhores possíveis. Todas as provas impressas e arrumadas 
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em cima da mesa dos professores. Mensagens de motivação, nos murais da 

escola, quando veio a terrível notícia: “as aulas serão suspensas por quinze dias”. 

Sendo esta uma determinação do Governo do Estado do Amazonas e da União 

Noroeste Brasileira, a mantenedora da Escola Adventista, de Itacoatiara; logo, nada 

mais poderia ser feito, a não ser acatar as orientações. 

Todos da escola, professores, direção e equipe disciplinar, ficaram 

perplexos, porém, imediatamente, a direção da escola enviou aos pais um Roteiro 

de Estudos. Enquanto as demais escolas estavam paradas, esta deu continuidade 

às aulas, nas salas de aulas virtuais e no WhatsApp. O que se pensou ser apenas 

duas semanas, estendeu-se por quatro longos meses. A situação não era simples, 

era muito mais complexa do que se imaginava, uma doença que estava se 

alastrando muito rápido, que, segundo os noticiários, originou-se na China.  

Para a população Itacoatiarense, uma notícia fúnebre. Então, a direção da 

escola comunicou, imediatamente, às famílias dos mais de seiscentos alunos da 

escola. Foram enviadas as atividades que, naquele primeiro momento, foram 

chamadas de Plano de Estudos e, posteriormente, Roteiros de Estudos. Depois 

disso, a mantenedora da Escola deu início à legalização das aulas remotas, seria 

um Plano de Ação Emergencial, a fim de minimizar as perdas pedagógicas durante 

a pandemia. 

Com as aulas remotas,  todos os professores foram “obrigados” a utilizar as 

TDIC, a aprender a gravar vídeos, usar os aplicativos ZOOM Meetings, Google 

classroom e a trabalhar com o Portal da Casa Publicadora Brasileira (E-class), a 

qual, na escola, era utilizada muito pouco, dos 33 professores, apenas 3 a 

utilizavam, nem mesmo os alunos se interessavam pela plataforma. Foram dias 

difíceis para a comunidade escolar até a suspensão do Decreto Governamental, 

em agosto de 2020. Mas, também, foram dias de muito aprendizado, pois, os 

professores demonstraram coragem e criatividade diante do quadro dramático que 

se apresentou. 

Sobre esse dilema, entre a prática cristalizada e as mudanças que ocorrem 

na história, Nóvoa (1999) destaca que a inovação requer a introdução de algo novo. 

Assim, pode resultar de uma nova combinação de fatores conhecidos ou da 

introdução de um fator numa situação já existente. Sabe-se que cada situação de 

ensino é única e os professores sempre estarão utilizando a criatividade para 
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resolver os problemas levantados pela “complexidade, incerteza, instabilidade, e 

conflito de valores na sala de aula”. 

Todas as salas de aulas, tornaram-se remotas e virtuais. Mas, para isso, foi 

preciso “a introdução de algo novo”, uma pandemia, um inimigo invisível. Assim, 

aconselha Nóvoa, falando aos professores, os quais “devem assimilar as profundas 

transformações que se produziram no ensino, na sala de aula e no contexto social 

que a rodeia, adaptando consequentemente os seus estilos de ensino e o papel 

que vão desempenhar (1999, p.117). Apesar da resistência que muitos professores 

tinham e têm em relação às tecnologias, o momento pandêmico os obrigou a 

investirem todas as forças, energias e habilidades para aprender a lidar com as 

ferramentas digitais. Num primeiro momento, foram ofertadas, aos alunos, as aulas 

remotas, no primeiro semestre; e, depois, o ensino híbrido, no segundo semestre. 

Quando os alunos retornaram das férias, a escola estava toda organizada 

para recebê-los por meio do modelo de Ensino Híbrido, levando em conta todas as 

orientações do Ministério da Saúde, da Instituição Mantenedora e da Associação 

Amazonas e Roraima (AAmaR) que adotou para si os protocolos de retorno. 

Abaixo, apresenta-se parte do Relatório da Escola que confirma o início das aulas 

por meio do ensino híbrido e suas vantagens. 

Chegou o grande dia da volta às aulas do II Semestre. Finalmente, 
seguindo os critérios dos órgãos competentes e das autoridades 
sanitárias, foi possível reiniciar as aulas presenciais no dia 03 de agosto, 
ainda que de forma gradativa, por grupos, obedecendo aos protocolos 
estabelecidos pelos órgãos competentes, que incluiu uma escala de 
frequência alternada de alunos, sempre respeitando a distância mínima 
exigida para a segurança de todos. [...]. Neste informe, foi detalhado 
todas as orientações para o bom andamento do cotidiano escolar no 
“novo normal”, após o período alarmante da pandemia. Houve a 
necessidade de alternar a rotina dos alunos, a fim de atender às 
exigências da lei, conforme os protocolos de segurança e prevenção. 

 

Calendário de Aulas – agosto 

SEMANAS Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

03 a 07.08 GRUPO A GRUPO A GRUPO A GRUPO A GRUPO A 

10 a 14.08 GRUPO B GRUPO B GRUPO B GRUPO B GRUPO B 

17 a 21.08 GRUPO A GRUPO A GRUPO A GRUPO A GRUPO A 

24 a 28.08 GRUPO B GRUPO B GRUPO B GRUPO B GRUPO B 

 

Muitas escolas e professores, ainda, preferem trabalhar mantendo os 

modelos de aulas prontas, com roteiros definidos. Dependendo da qualidade 
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desses materiais, das atividades de pesquisas, dos projetos planejados e da forma 

como estão sendo implementados, podem ser muito úteis, se tiver a participação 

dos alunos e adaptados à realidade. As escolas, com menos recursos, podem 

desenvolver projetos significativos e relevantes para os estudantes, ligados à 

comunidade e utilizando tecnologias simples, como o celular, buscando, assim, 

parcerias em outros espaços mais conectados na cidade.  

As escolas mais conectadas poderão interagir muito melhor, aproveitando 

os espaços da escola, do bairro, da comunidade, bem como os ambientes virtuais 

de aprendizagem. Podem disponibilizar as informações básicas em ambiente on-

line (Moodle, Desire2Learn, Edmodo e outros),ultrabooks bem como fazer 

atividades com alguns tablets, celulares ou ultrabooks [...] desenvolvendo 

narrativas [...] que se conectam com a vida no entorno, com outros grupos e com 

os interesses profundos dos estudantes” (Bacich et all, 2015, p.41) 

 Quanto aos governantes, fica o apelo de que respeitem os professores, 

dando a eles as condições básicas para que o exercício  da docência aconteça 

com compromisso social. Para isso,  ao desenhar ou avaliar estratégias que 

procuram preparar os professores para enfrentar o desajustamento produzido 

pela aceleração da mudança social, com o objetivo de reduzir os efeitos 

negativos do mal-estar docente, é útil distinguir dois planos diferentes. 

Em primeiro lugar, é preciso fazer um planejamento preventivo que 
retifique erros e incorpore novos modelos no período de formação inicial, 
evitando que aumente o número de professores desajustados. As 
mudanças no papel do professor e as profundas modificações no 
contexto social e nas relações interpessoais ao nível do ensino obrigam-
nos a repensar o período de formação inicial. 
Em segundo lugar, convém articular estruturas de apoio aos 
professores, de modo a ajudá-los: a evitar flutuações e contradições no 
estilo de ensinar; a encontrar respostas que não passem pela inibição e 
pela rotina, a reagir às situações de ansiedade (Nóvoa, 1999, p.117). 

 

As mudanças estão acontecendo, não tem como voltar no tempo, porém, 

faz-se necessário, mais compromisso social, políticas públicas que venham 

atender as reais necessidades das escolas, mais planejamento preventivo e 

articulação da sociedade com os educadores nas escolas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para que uma Educação, com viés de inovação, se efetive, nas escolas 

brasileiras, faz-se necessárias novas propostas e novos ambientes de 
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aprendizagens portanto: 1) É preciso reformular todo o sistema. 2) Gerar 

aprendizagem significativa. 3) É muito importante que não se veja a incorporação 

das TDIC como a desumanização da Educação. 5) Lembrar que os professores 

estão no centro da solução (Competências digital para a educação/escola 

conectada, 2020). 

Devido aos momentos de crise em todo o mundo, realmente, é preciso 

compromisso de todos para que o indivíduo encontre o caminho em direção a 

uma sociedade que valorize o ser  humano e, segundo Levy (1998, p. 31), faz-

se necessária a “engenharia do laço social”, o qual é um projeto de sociedade 

que convoca a todos para um novo humanismo, que incluem e amplia o conceito 

de “conhece-te a ti mesmo “, de Sócrates, para um “ aprendamos a nos conhecer 

para pensarmos juntos” e que generaliza o “que penso, logo existo”, de René 

Descartes, para formarmos uma inteligência coletiva, existindo, eminentemente, 

como comunidade. 

A filosofia da Escola Adventista, de Itacoatiara, atualmente, trabalha com 

o modelo de Ensino Híbrido, pautada nos valores cristãos, na ética e na 

pesquisa. Defende uma Educação que prepare os jovens para que tenham 

compromisso com a sociedade onde vivem. Que sejam firmes em suas 

convicções e estejam corretamente habilitados para desempenhar seus deveres 

e conquistar seus direitos. White (2007, p.7) escreve que “a educação essencial 

a ser obtida por nossos jovens, hoje em dia, e que os habilitará para os cursos 

superiores da escola do alto, é a que os ensinará a revelar ao mundo a vontade 

de Deus.”  

Nesse sentido, o Ensino Híbrido só tem contribuído para reafirmar a 

filosofia cristã da escola observada, neste estudo, haja vista que, em tempos de 

pandemia, tem auxiliado, de forma significativa, na inovação das práticas 

pedagógicas e tem mantido os alunos no sistema, com a diferença que cada 

aluno tem uma dinâmica de estudo mais flexível e diferenciada. 
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CAPÍTULO 9 

 

OS DESAFIOS DA PARTICIPAÇÃO ATIVA DE 
ESTUDANTES EM ESCOLAS PÚBLICAS EM TEMPO DE 
PANDEMIA: REFLEXÕES SOBRE AS ADAPTAÇÕES E A 

DIFICULDADE DE ADOÇÃO DAS TDIC 
 

Sebastião Braz Gomes19 

Roseli Terra Oliveira Costa20 

 

INTRODUÇÃO 

Este capítulo aborda os desafios dos(as) estudantes das escolas públicas 

frente à pandemia do Coronavírus21 que ocasionou um distanciamento físico 

entre estudantes e professores, acarretando problemas na participação e na 

realização dos estudos e das atividades mediadas pelas TDIC. Os empecilhos 

que impossibilitam tal engajamento e participação dos(as) estudantes emanam 

de várias fontes, tais como: a dificuldade de entendimento sobreo uso das TDIC 

para fins educacionais, ou seja, para a aprendizagem e não  apenas para o 

entretenimento; a adaptação do estudo remoto ao desconhecimento dos 

softwares e, principalmente, a falta de equipamentos por parte dos estudantes 

 
19  Mestrando em Educação pela Logos University International, LUI, Estados Unidos. 
Especialista em Filosofia e Ensino de Filosofia pelo Centro Universitário Claretiano (CEUCLAR). 
Licenciado em Sociologia pela Faculdade Entre Rios do Piauí. (FAERPI). Licenciado em Filosofia 
pelo Centro Universitário Claretiano (CEUCLAR). Atua como Professor de Filosofia, Sociologia 
e Projeto de Vida na Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, Diretoria de 
Ensino de São José dos Campos/SP. E-mail: brazgomesprof@gmail.com     
20 Mestra em Educação pela Logos University International, LUI, Estados Unidos. Licenciada em 
Letras pela universidade do Vale do Paraíba.  (UNIVAP/Brasil). Licenciada em Pedagogia pela 
Universidade Iguaçu (UNIG/Brasil). Especialização em Gestão do Trabalho Pedagógico pelo 
Centro Universitário Internacional (UNINTER). Atua como Supervisora de Ensino na Secretária 
Estadual de Educação do Estado de São Paulo, Diretoria de Ensino de São José dos 
Campos/SP. E-mail: suproseli@gmail.com  
21  Situação de Pandemia no Brasil, decretada através da Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro 
de 2020 e através da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ao dispor sobre medidas 
para o enfrentamento da citada emergência, incluiu a quarentena/isolamento social (art. 2º, II), a 
qual abrange a “restrição de atividades [...] de maneira a evitar possível contaminação ou 
propagação do Coronavírus” e através do Decreto Nº 64.881/2020 e Decreto Nº  64.946, de 17 
de abril de 2020, as aulas foram suspensas no Estado de São Paulo a fim de se evitar a 
disseminação da contaminação do vírus. Disponível em <www.saopaulo.sp.gov.br/wp-
content/uploads/2020/03/decreto-quarentena.pdf> Acesso em 17.mai. 2020. 
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e, consequentemente, a não realização das atividades que, em tese, comprova 

a participação remota. 

Com o objetivo de compreender quais são os maiores desafios, neste 

contexto de aulas remotas, foi realizada uma pesquisa junto aos gestores das 

escolas públicas da Rede Estadual de Ensino, do Estado de São Paulo, 

vinculadas à Diretoria de Ensino, de São José dos Campos/SP, o que 

proporcionou o acesso a informações reais para que a escola possa cumprir com 

o seu papel social neste momento tão complexo para profissionais e estudantes. 

Utilizando a abordagem mista pesquisa, identificou-se um grande desafio: o 

engajamento ativo dos(as) estudantes nas atividades remotas, durante este 

momento da pandemia da COVID-19, as quais ganharam visibilidade no 

contexto escolar.  

Diante disso, vive-se um momento de contínuas incertezas, 

instabilidades, volatilidade e ampla complexidade, já que a sociedade, a cada 

momento histórico, passa por mudanças, transformações que exigem dos 

indivíduos competências específicas para enfrentarem os desafios de cada 

época, destacando-se, atualmente, a proatividade, a capacidade inovadora e a 

adaptabilidade.  

A evolução das tecnologias e das redes de comunicação social têm 

provocado grandes mudanças em todos os setores da sociedade, impulsionando 

uma geração ligada e atenta, marcada pela conexão, transformando 

comportamentos, relações sociais e conhecimento científico.  

No entanto, na Educação, essa evolução tecnológica estava a passos 

lentos, pois grande parte dos estudantes, conforme resultado desta pesquisa, 

têm acesso às mídias digitais e os docentes, também; entretanto ambos não 

utilizavam as tecnologias utilizadas no cotidiano para o desenvolvimento do 

processo de ensino e de aprendizagem.  

E, com a pandemia do Coronavírus, a suspensão das aulas presenciais 

foi inevitável, causando, no início de 2020, uma grande instabilidade nas 

estruturas políticas e sociais, públicas e privadas. Nesse contexto, as escolas 

tiveram que se adequar, rapidamente, a fim de darem continuidade ao 

atendimento dos(as) estudantes, pensando, assim, num modelo de ensino 

remoto emergencial com a necessidade de revirem o formato das aulas, as 

metodologias e os instrumentos do processo de ensino e de aprendizagem. Essa 
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necessidade repentina de manter o acesso dos estudantes aos conhecimento 

estruturados e a interação com os professores, por meio de aulas remotas, 

intermediadas pelas TDIC, bem como a necessidade de planejar etapas e ações, 

causou incertezas, ansiedade e insegurança devido à falta de tempo de 

formação e de preparo dos(as) profissionais da Educação, bem como possíveis 

dificuldades dos(as) estudantes para o estudo on-line eficiente.  

Sendo assim, o distanciamento físico dos docentes, dos discentes e da 

equipe gestora lançou questionamentos e desafios ao novo formato de ensino – 

o modelo remoto emergencial, emanando, diante das incertezas, oportunidades 

de mudanças e inovações no processo de ensino e de aprendizagem, 

possibilitando repensar a escola e a Educação, intermediadas por TDIC, contudo 

sem exclusão, o que demanda investimento em políticas públicas que incluam a 

todos com equidade. Pois, o fato de os(as) estudantes e até os(as) 

professores(as) não possuírem equipamentos tecnológicos e rede de internet 

compatível com a necessidade de uso, torna o problema ainda maior, deixando 

em evidência as enormes disparidades existentes no interior das escolas.  

 

Novas perspectivas de escola e de aprendizagem: “o novo normal”  

A utilização da TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação), no contexto social, cresceu muito nos últimos anos. E a 

pandemia do COVID19 trouxe, ao sistema educacional, mais um desafio a ser 

superado a distância por meio das TDIC. Neste momento de complexidade para 

a sociedade e para a Educação, lançar mão da oferta de ensino remoto 

emergencial para manter o vínculo estudantil com a escola e garantir a 

aprendizagem foi a única alternativa. Essa nova perspectiva de escola, escola a 

distância ou remota, apresentou-se de forma inusitada e rápida surpreendendo 

a todos; transformando as TDIC na Educação algo imprescindível e importante, 

e, para ratificar tal necessidade e importância, muitos teóricos já trazem reflexões 

sobre isso, bem como as possibilidades de uso. Para Fofonca (2015, p.21), “a 

sociedade contemporânea vive à ubiquidade tecnológica em sua plenitude”, 

assim esse novo momento, força uma reaproximação aluno/escola no sentido 

de novas práticas: interdisciplinar e híbrida, unindo qualificações e avanços 

tecnológicos, cultura digital e Educação. Isto é, uma ruptura com os velhos ou 
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atuais paradigmas. Uma verdadeira revolução tecnológica: informação, 

formação e conhecimento. Sociabilidade numa sociedade de redes mediada 

pelas mídias digitais, que por sua vez são oriundas da cultura digital. Faz-se 

necessário “produzir” cultura.  Segundo Fofonca (2015, p.35), “conectar pessoas 

em contextos de diversidade cultural, abrem possibilidades de acesso a 

informações de trabalho e de diálogo impensáveis bem pouco tempo atrás”.  

Esse processo perfaz uma hibridização de culturas, um processo de 

estranhamento e desnaturalização cultural e social. Nesse sentido, é 

imprescindível determinar metodologias pedagógicas para que o processo de 

ensino e de aprendizagem possa atingir os objetivos teóricos-metodológicos. 

Uma releitura dos processos anteriores será necessária para essa 

ressignificação educacional aberta às TDIC, algo que o momento atual e futuro 

nos apresenta como necessário. Para Fofonca (2015), 

Uma questão-chave está em compreender que a cultura digital 
apresenta desafios ainda mais amplos para as organizações de ensino, 
principalmente porque para que seja difundida e trazida plenamente à 
sociedade, enfrenta em seu cerne a desigualdade de acesso aos 
recursos tecnológicos, que em sua plenitude, potencialmente, 
constroem espaços contextualmente digitais. (2015, p.36) 
 

Tal afirmação vem ao encontro do processo atual de ensino remoto, o 

qual oferece várias oportunidades para o acesso e para a apropriação dos 

conteúdos curriculares, mas encontram uma barreira na desigualdade no que diz 

respeito ao acesso dos recursos tecnológicos, expondo uma nova forma de 

desigualdade, a desigualdade social tecnológica, a qual se apresenta como um 

impedimento para os(as) estudantes acessarem o conhecimento por meio das 

ferramentas digitais, causando, assim, um abandono intelectual  

A adoção das TDIC, por si só, nas práticas pedagógicas, jamais garantirá 

uma prática inovadora de ensinar e de aprender; podendo causar outros 

problemas e/ou desafios. É necessário aproximar todos à cultura tecnológica, 

promover uma alfabetização digital, tanto para professores, quanto para o grupo 

discente, com a certeza de que a internet fará parte do processo interativo de 

aprendizagem, para que, realmente, o ensino e a aprendizagem, intermediados 

pelas TDIC, possa cumprir o papel de oferecer uma Educação com qualidade 

para todos os(as) estudantes. 
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Com a inserção das TDIC, no ambiente escolar, é importante pensar 

estratégias diversas para que a escola possa propiciar aprendizagens 

significativas que valorizem e explorem diferentes potencialidades dos(as) 

estudantes, tornando a escola um ambiente profícuo para a apropriação do 

conhecimento. Assim, não invisibilizando as potencialidades e as necessidades 

reais dos(as) estudantes, mas também, possibilitando a investigação e 

fomentando a curiosidade. Kenski (2012, p. 47), afirma que “as mudanças 

contemporâneas advindas do uso das redes transformaram as relações com o 

saber. As pessoas precisam atualizar seus conhecimentos e competências 

periodicamente, para que possam manter qualidade em seu desempenho 

profissional”.  

Desta forma, o novo normal na Educação (ensino híbrido), terá também 

uma ressignificação tecnológica, atualizando os conhecimentos existentes e 

avançando, cada vez mais, ao encontro das novas TDIC, aproximando-as com 

a escola a ser remodelada pedagogicamente.  

A COVI-19 trouxe mudanças comportamentais, histórica à humanidade, 

promovendo uma busca tecnológica necessária ao cotidiano do ser humano, 

atingindo, consequentemente a Educação, um bem insubstituível e universal. É 

nesse contexto, de ressignificação que o “novo normal” se apresentará, incluindo 

a tecnologia ao ensino e à aprendizagem, um misto de aulas online e offline, ou 

seja, o ensino híbrido.  

 

Procedimentos metodológicos da pesquisa  

A metodologia adotada, neste artigo, é de natureza mista, fundamentada 

em Creswell (2007, p. 3), “um estudo tende a ser mais qualitativo do que 

quantitativo ou vice-versa. Por ser mista incorpora elementos de ambas 

abordagens qualitativa e quantitativa” que subsidiaram respostas às questões 

norteadoras na pesquisa. Tal pesquisa possibilitará compreender os desafios e 

participação dos estudantes da Rede Estadual de Ensino, do Estado de São 

Paulo, com vínculo à Diretoria de Ensino, de São Jose dos Campos/SP, no 

modelo de aulas remotas.  
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Pesquisa acerca dos estudantes nas atividades remotas  

O objetivo, desta pesquisa, realizada pela Diretoria de Ensino, de São 

José dos Campos/SP, em julho de 2020, foi obter um diagnóstico para subsidiar 

o replanejamento das ações do Núcleo Pedagógico para o 2º semestre, de 2020, 

sendo que as unidades escolares obtiveram dados para esse fim, por meio das 

atividades dos estudantes, realizadas durante o período de aulas não-

presenciais (remotas). 

A Dirigente Regional solicitou às 77 escolas públicas, de sua jurisdição, 

o preenchimento de um formulário online (pesquisa), referente à participação dos 

estudantes nas atividades remotas, a fim de verificar a participação ativa destes 

e quantificar de que forma estão se apropriando dos conteúdos e como estão 

interagindo com os docentes no período de aulas remotas.   

A pesquisa focando no engajamento dos estudantes mostrou que, na 

visão dos gestores, um dos maiores desafios das escolas, ao implementar as 

aulas em atendimento remoto, durante a pandemia, é a participação ativa dos 

estudantes nas atividades remotas, devido a fatores como dificuldade de acesso 

a equipamentos, por exemplo. Comprovou-se com tal afirmação, quando se 

analisa as repostas sobre o grau de comprometimento dos(as) estudantes, pois, 

segundo as equipes, há também problemas relacionados à utilização das TDIC, 

na apropriação do conhecimento, pelos estudantes.  

Sobre o engajamento dos(as) alunos(as) do 3º ano, dos anos iniciais, do 

Ensino Fundamental, nas atividades remotas, por meio do acesso digital, 

verificou-se que de um total de 16.721 alunos(as) matriculados(as), no 3º ano, 

dos anos iniciais, do Ensino Fundamental, 98%, o que equivale a 16.334 

alunos(as), acessaram as atividades  digitalmente; e que 2%, o que equivale a 

387 alunos(as), não acessaram as atividades digitalmente. 

Desses 81%, o que equivale a 13.198 alunos(as), acessaram e 

encaminharam as devolutivas das atividades propostas pelos docentes; e que 

19%, o que equivale a 3.136 alunos(as), acessaram as atividades, entretanto, 

não encaminharam devolutivas. 

Quanto ao acesso digital e ao engajamento dos(as) alunos(as), dos anos 

finais, do Ensino Fundamental, observou-se que 79% dos(as) alunos(as), dessa 

etapa, o que equivale a 11.180, tiveram acesso às aulas e às atividades remotas 
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por meios digitais, sendo que 3.028 alunos(as), o que equivale a 21%, não 

tiveram acesso digital às aulas e/ou às atividades remotas. 

Observou-se que 57%, equivalendo a 6.348 alunos(as), acessaram e 

encaminharam as atividades dando devolutivas aos professores; e que 4.832 

alunos(as), o que equivale a 43%, acessaram as atividades e não deram 

devolutivas. 

Quanto ao engajamento e ao acesso digital dos(as) alunos(as), do 

Ensino Médio, às aulas e às atividades remotas, percebe-se, ao analisar, que, 

80% dos(as) alunos(as), do Ensino Médio, o que equivale a um total de 14.513, 

dos(as) alunos(as) matriculados(as), acessaram digitalmente as atividades 

enviadas; e que 20%, o que equivale a 3.529 alunos(as), não acessaram as 

atividades digitalmente. Desses(as), observou-se que 18%, o que equivale a 

2.560 alunos(as), acessaram as aulas, realizaram e devolveram as atividades 

aos(às) professores(as); no entanto, 11.953 alunos(as), o que equivale a 82%, 

conseguiram acesso às aulas e às atividades remotas, mas não deram 

devolutivas. 

No gráfico geral, abaixo, verifica-se que, dos 48.971 dos(as) alunos(as) 

matriculados(as), na Diretoria de Ensino, de São José dos Campos/SP, 86%, ou 

seja, 42.027 alunos(as), acessaram as aulas e as atividades remotas por vias 

digitais; e que 14%, o que equivale a 6.944 estudantes, não conseguiram 

acessar. 

Fonte: Gráfico gerado, a partir do formulário online, encaminhado às escolas 

pela Diretoria de Ensino, de São José dos Campos/SP. 
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O gráfico, abaixo, mostra que 53%, o que equivale a 22.106 alunos(as), 

acessaram e devolveram as atividades remotas; e que 19.921, 47% dos(as) 

alunos(as) tiveram acesso, mas não deram devolutivas aos professores.  

 

Fonte: Gráfico gerado, a partir do formulário online, encaminhado às escolas 

pela Diretoria de Ensino, de São José dos Campos/SP. 

 

Um fator preocupante é que, no Ensino Médio, dos 80% dos alunos que 

acessaram as atividades e as aulas remotas, somente 18% deram devolutivas 

aos professores das atividades realizadas. Enquanto, nos 3º anos, dos anos 

iniciais, do Ensino Fundamental, isso se inverte, resultando em 81% de 

devolutivas dos 96% que obtiveram acesso digital. 

Isso se explica pela presença e pela participação dos pais na vida escolar 

dos filhos, contudo, à medida que estes crescem, os pais deixam paulatinamente 

de acompanhá-los e, quando chegam ao Ensino Médio, os alunos são artífices 

do próprio tempo e do próprio conhecimento. 

Outra preocupação, relacionada, principalmente, ao Ensino Médio, 

revelada pelos apontamentos dos gestores, é o comprometimento dos 

estudantes na utilização das TDIC para se apropriarem do conhecimento, sendo 

que isso, como já verificado neste estudo, dá-se por diferentes fatores como, por 

exemplo, a desigualdade social e econômica.  

A discussão é histórica e atual. Sobre essa questão, tem-se observado 

debates nas mídias que revelam as desigualdades no acesso à Educação de 

qualidade, como foi veiculado pelo portal eletrônico Brasil de Fato – Uma visão 

popular do Brasil e do Mundo”, no dia 04 de junho, de 2020, pela jornalista 
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Caroline Oliveira, em reportagem com  João Carlos Salles, presidente da 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (Andifes) e Reitor da Universidade Federal da Bahia, segundo Caroline, 

para Salles a pandemia expôs as condições desiguais em que os estudantes 

brasileiros se encontram.  

No início da implementação das medidas de isolamento social, quando 
as aulas passaram a ser remotas, houve quem imaginasse que as 
tecnologias digitais poderiam dar continuidade integral, e com a mesma 
qualidade, às aulas presenciais. “Isso é evidentemente falso. Segundo 
uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 
em 2018, 58% dos domicílios no Brasil não têm computadores e 33% 
não possuem internet. “A desigualdade é muito forte. Desigualdade de 
recursos, de condição para estudar, de tempo, dedicação. Tudo isso, é 
claro, afeta a educação (Salles, 2020, p.3).  
 

Ainda para Salles (2020), destaca que 

O Estado fracassou em incluir efetivamente, em grandes camadas da 
população, estudantes desde a educação básica até a educação 
superior, e em preparar as habitações, ou seja, as políticas públicas que 
deem a mínima tranquilidade para que as pessoas possam, em situação 
extrema como é a que estamos vivendo, continuar a sua formação, os 
seus estudos (Salles, 2020, p.3). 
 

Portanto, confirma-se a afirmação dos gestores que um dos maiores 

desafios das escolas, neste momento, é o engajamento dos estudantes nas 

atividades remotas, devido a fatores como acesso a equipamentos, além de 

outros que geram exclusão de acesso à Educação de qualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados da pesquisa realizada junto às escolas públicas da Rede 

Estadual, do Estado de São Paulo, vinculadas à Diretoria de Ensino de São José 

dos Campos/SP revelaram que um dos maiores desafios da escola é o 

engajamento e a participação ativa dos estudantes nas atividades remotas.  

Assim, a suspensão das aulas presencias, no 1º trimestre, de 2020, 

devido à crise pandêmica do Coronavírus, fez com que a Educação, no mundo, 

fosse adaptada à realidade do momento. Os estudantes foram afastados do 

convívio presencial nas escolas, distanciando-se dos professores e dos colegas 

de classe. 

No entanto, para muitos professores, um dos maiores problemas 

enfrentados pelos estudantes é a falta de equipamentos, além da falta de 
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conexão com a internet. Em muitos lares, há apenas um equipamento, 

geralmente, o celular, para atender a família toda, cabendo aos pais organizar 

um revezamento para a utilização do meio digital, tanto para o uso familiar, 

quanto para o uso escolar. Outro problema, é o fato de que há, também, famílias 

com mais de um filho, na Educação Básica, os quais necessitam da ajuda dos 

pais, sendo que um deles terá de estudar madrugada a dentro, pois é o único 

horário que restou para o estudo. Parece pouco, mas a falta de equipamento e 

internet, juntamente com o desconhecimento dos softwares, são fatais para a 

aprendizagem.   

Observou-se, pelas respostas dos gestores, que um dos maiores 

desafios das escolas, neste momento, é o engajamento dos estudantes nas 

atividades remotas, devido a fatores como acesso a equipamentos e outros. 

Comprovou-se essa afirmação ao analisar os gráficos e as respostas, onde as 

equipes apontam que há problemas de comprometimento dos estudantes na 

utilização das TDIC, na apropriação do conhecimento. Essa situação é 

compreensível, mas não aceitável, devido às grandes desigualdades sociais e 

econômicas que impossibilita que muitos estudantes das escolas públicas não 

tenham acesso a celulares, computadores e internet, portanto, não se pode 

lançar culpa aos estudantes que se tornam vítimas de uma situação imposta por 

negação de direitos.  

Podemos concluir que mudanças virão. Este momento dramático, pelo 

qual o mundo passa, comprova que diante das situações mais complexas é 

possível reinventar e fazer de novo e de modo diferente o “novo normal 

tecnológico”. 
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CAPÍTULO 10 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS REMOTAS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: EXPERIÊNCIAS SOBRE UMA ADAPTAÇÃO 

PRODUTIVA 
 

Magna Moreira Januário22 

 

INTRODUÇÃO 

Todo segmento escolar possui uma dinâmica pautada na relação 

professor-aluno, sendo o professor o mediador do processo de ensino e de 

aprendizagem. Cada professor consolida a prática pedagógica dentro da sala de 

aula, normalmente, pautada no contexto presencial, o qual é  tão necessário, na 

Educação Infantil, onde as crianças têm a figura do adulto como referência de 

conduta, por isso, a relação afetiva e o contato são primordiais para o 

desenvolvimento integral da criança. 

Este estudo procurou apresentar desafios e estratégias que foram 

utilizadas pelos(as) professores(as) e gestores para o atendimento das crianças, 

da Educação Infantil, diante do ensino remoto, na escola da rede pública 

denominada EMEI Prof. Célio Sampaio Silva, localizada no município de Limeira, 

Estado de São Paulo.  Diante disso, é importante destacar o quanto a dedicação, 

o afeto e o empenho dos(os) educadores(as) são instrumentos fundamentais 

para o processo de ensino e de aprendizagem. 

Porém, no atual contexto de isolamento e de distanciamento sociais, 

ocasionado pela COVID-19, em que o mundo se encontra, fez-se necessária a 

reorganização dos conteúdos trabalhados, presencialmente, em sala de aula, 

para o atendimento remoto, forma de trabalho que não estava previsto nem nas 

formações dos professores. Essa realidade inédita provocou uma reorganização 

do ensino e da aprendizagem, os planejamentos precisaram ser revistos, já que 

 
22  Mestranda em Educação pela Logos University International, LUI, Estados Unidos. 
Especialista em Educação Especial pelo Centro Universitário Claretiano, Rio Claro. Licenciada 
em Pedagogia e Artes Visuais pelo Centro Universitário Claretiano, Rio Claro, Brasil. 
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os conteúdos, antes abordados em sala de aula, presencialmente, diante desse 

contexto de pandemia, passariam a ser abordados remotamente.  

Desse modo, as aulas remotas realizadas, hoje, passaram a ser uma 

realidade em todos os segmentos educacionais. Para essas aulas, as atividades, 

que fazem parte do ensino e da aprendizagem, continuam sendo mediadas 

pelos(as) professores(as), entretanto, com o apoio de recursos tecnológicos. As 

atividades elaboradas são as mesmas trabalhadas nas aulas presenciais, 

porém, são atividades que se constituem de forma adaptativa.  

As aulas remotas permitem dar continuidade aos procedimentos que 

visam a apropriação do conhecimento, contudo, a distância. Na Educação 

Infantil, em rede pública, a adaptação demanda procedimentos que envolvem a 

sensibilidade e a preocupação com a afetividade, além do trabalho com o ensino 

de um conhecimento. 

  Moreira (2015) elaborou pesquisas que demonstram a importância que 

o afeto possui nas relações entre professor e aluno como um recurso essencial 

de ensino para o aprofundamento das aprendizagens, com base na teoria 

histórico-crítica23. Os estudos expõem o valor da mediação afetiva por parte do 

professor, seja pela forma como se usa a linguagem para explicar um conteúdo, 

seja pela forma de atender algum aluno de maneira individualizada, 

disponibilidade em explicar novamente, atenção, apoio, entre outras ações que 

tragam segurança. 

Além, do contexto afetivo, proporcionar uma rotina normal, contendo 

atividades que contemplem o planejamento, o currículo, deve ser amplamente 

discutido, neste cenário atual, o qual estamos vivenciando. E, isso incita a 

reinvenção, sendo um desafio para os educadores que enfrentam essa 

modalidade de ensino remoto. Diante disso, foram necessárias algumas 

reflexões:  

● Como adequar o planejamento fora do ambiente escolar?  

● Como conduzir as atividades com as crianças de forma adequada?  

● Qual recurso utilizar para isso?  

● Como auxiliar as famílias em todo esse processo? 

 
23  Teoria criada pelo educador brasileiro Dermeval Saviani, tem como foco a transmissão de 
conteúdos científicos por parte da escola, porém sem ser conteudista (JACINTO, 2014) 
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Essas reflexões, dentre outras, devem ser sempre consideradas pelos 

professores, comprometidos com o desenvolvimento integral dos educandos, 

principalmente, tratando-se de crianças que dependem muito do contato 

presencial. Para as crianças, da Educação Infantil, não basta somente trabalhar 

com os conteúdos curriculares, é necessário muito mais do que isso, deve 

transparecer a empatia, o respeito e a sensibilidade, pois cada criança e cada 

família possuem uma realidade diferente, e podem estar enfrentando outros  

processos mais difíceis em seu lar. 

            Assim, o objetivo, deste capítulo,  é compartilhar as experiências sobre a 

adaptação na dinâmica das aulas, na Educação Infantil (considerando a faixa 

etária, das crianças, de 4 e 5 anos), no contexto da pandemia da COVID-19, 

expondo os desafios encontrados pelos professores para dinamizarem as aulas 

remotas, bem como os desafios relacionados à busca de estratégias  para 

atender as famílias dos educandos. 

 

Caminhos da Educação Infantil: possíveis descobertas 

“A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade” (LDB, art. 29), sendo esta, a base para os segmentos 

educacionais seguintes, com foco no desenvolvimento global do aluno. 

 Nessa etapa de ensino, a criança terá os primeiros contatos com um 

contexto diferente, novos vínculos afetivos, dinâmicas semelhantes das que 

havia vivenciado no seu ambiente familiar. É uma transição “família - escola” que 

requer muito cuidado com as crianças e com as famílias, envolvendo a 

sensibilidade e o empenho dos profissionais que irão ter contato direto com os 

educandos, necessitando de um planejamento cuidadoso e, principalmente, de 

amor.  

A Educação Infantil é um dos períodos mais importantes para a formação 

de uma pessoa. Pois, é, nessa fase, que alguns aspectos da personalidade são 

edificados. Uma das funções, dessa etapa escolar,  é a  função ‘socializadora’, 

em que o aluno começa a amplificar as suas relações com pessoas que não são 

de seu vínculo familiar, ou seja, “estabelecer vínculos afetivos e de troca com 
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adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente 

suas possibilidades de comunicação e interação social” (RCNEI, 1998, p. 63). 

Nessa fase, a criança irá se deparar com atividades que procurarão trazer 

experiências no que se diz respeito à prática intencional de novas aprendizagens 

de maneira mais dinâmica, ou seja, a criança aprende de maneira significativa, 

executando, colocando a ‘mão na massa’. 

Na instituição de educação infantil, pode-se oferecer às crianças 
condições para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e 
aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais ou 
aprendizagens orientadas pelos adultos. É importante ressaltar, porém, 
que essas aprendizagens, de natureza diversa, ocorrem de maneira 
integrada no processo de desenvolvimento infantil. (RCNEI, 1998, p. 23) 

 

 Na escola de Educação Infantil, EMEI Prof. Célio Sampaio Silva ,onde 

essa experiência foi vivenciada, o trabalho pedagógico é realizado também por 

meio de práticas interdisciplinares de forma contextualizada na prática como, por 

exemplo, as próprias crianças com a orientação de responsáveis, prepararam  

salada de alface que eles mesmos plantaram na horta da escola, também 

participam de brincadeiras que propiciam interações com outras crianças, 

existem ações que se estendem às famílias, realizam atividades em sala de aula 

que abrangem o currículo escolar, entre outros, que viabilizam aprendizagens 

significativas articuladas aos campos de experiência. 

Todas essas ações são de caráter educativo e envolvem planejamento, 

intervenções e avaliações, além de aprimorar o desenvolvimento humano e 

social do aluno. Dessa forma, a criança tem condições de se apropriar do 

conhecimento, à medida que tem contato com atividades que visam ao 

desenvolvimento cognitivo,  por meio de diferentes áreas de conhecimento como 

a arte, a cultura, as ciências, entre outras, levando em consideração a 

criatividade e a capacidade da criança que já possui conhecimento prévio e uma 

história como sujeito social. 

Outro ponto a se destacar, são as ações de vínculos afetivos: o contato 

olho a olho, abraços, gestos de carinho e diálogo que são algumas das ações 

que estreitam as relações entre as crianças, professores e profissionais no 

ambiente escolar. Tais ações expressam acolhimento, respeito, afeto, sendo tão 

importantes para o desenvolvimento integral do aluno, quanto para o 

cumprimento das ações de desenvolvimento cognitivo. “[...] é preciso antes de 
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tudo estar comprometido com o outro, com sua singularidade, ser solidário com 

suas necessidades, confiando em suas capacidades. Disso depende a 

construção de um vínculo [...]” (RCNEI, 1998, p. 25). 

A manifestação de afeto, carinho e, principalmente, respeito entre 

professores, crianças e entre outros profissionais, do ambiente escolar, são 

primordiais para o processo de aprendizagem. Esses aspectos interferem no 

desenvolvimento da criança, pois é preciso se sentir bem, estar à vontade e feliz 

no meio escolar para realmente querer aprender. Não existe aprendizagem 

desvinculada da afetividade. 

O desenvolvimento emocional, nessa fase, também faz parte dos 

aspectos sociais das relações construídas, pois, muitas crianças não 

conseguem, por exemplo, dividir um brinquedo, ouvir ‘não’, esperar a vez, e 

essas questões, também, fazem parte do trabalho, na Educação Infantil, ou seja, 

são essenciais para o desenvolvimento integral da criança. 

 

Práticas remotas para o desenvolvimento e para a aprendizagem  

É latente que, no processo educacional, o professor tem um papel muito 

importante na prática pedagógica, da Educação Infantil, pois, é ele quem executa 

a intervenção entre aluno e conhecimento, permitindo oportunidades para que 

as crianças expressem ideias, pensamentos, criatividades, emoções, relações, 

entre outros. 

Faz parte do professor, de Educação Infantil, o dinamismo em elaborar 

ações que visem ao desenvolvimento da criança, considerando essa faixa etária 

que exige muita atenção e sensibilidade. Diante dessa demanda e da atual 

circunstância que envolve a pandemia, causada pela Covid-19, exigiu-se dos 

professores, da Educação Infantil, uma nova prática pedagógica que permitisse 

a continuidade do ensino, bem como o desenvolvimento dos conhecimentos de 

maneira remota. 

 Nesse segmento, considera-se a faixa etária de 4 a 5 anos, cujos alunos 

se encontram, respectivamente, na primeira e na segunda etapa da Educação 

Infantil. Por isso, na escola municipal, em análise, houve a preocupação em 

manter, dentro do possível, o contato com as crianças, mantendo o vínculo e o 

desenvolvimento das aprendizagens. No início do isolamento e do 

distanciamento sociais, foram preparados materiais impressos contendo 
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atividades que visavam o desenvolvimento das aprendizagens os quais as 

famílias buscavam, na escola, para auxiliarem as crianças nas atividades, em 

casa. Mas, percebeu-se que apenas isso não bastava, pois, as famílias também 

necessitavam de apoio e de orientação constante.  

Isso fez com que a escola recorresse a aplicativos e à aprendizagem de 

recursos tecnológicos, os quais, antes, não faziam parte do campo de recursos 

didáticos da escola e dos docentes.  Inicialmente, não foi uma transição tão 

simples, visto que educação remota para alunos, nessa faixa etária, era algo 

quase inimaginável, necessitando de um grande comprometimento dos 

professores, por se tratar de algo tão inédito para  a Educação, além da 

necessidade de considerar a realidade onde as crianças estão inseridas, uma 

vez que muitas não possuem outros meios tecnológicos além de um celular e, 

em muitos casos, nem internet possuem. 

A coordenação, junto ao corpo docente, foi compartilhando conhecimento, 

ideias, ajudando e ajustando-se para atender a demanda. Quem possuía mais 

conhecimentos tecnológicos, auxiliava quem não tinha tanta familiaridade com 

determinados aplicativos, compartilhando conhecimentos cabíveis para o 

momento, entre outras ações.  

Essa dinâmica, foi enaltecendo o comprometimento de todos. E toda essa 

ação, em prol de atender as famílias da forma mais adequada possível, envolveu 

um planejamento que elencou a troca de ideias, trabalho de equipe, reflexão, 

busca de soluções para os problemas e tomadas de decisões. Camargo e Thuini 

(2018) apud Irala (2018), indicam 43 métodos inovadores, envolvendo 

estratégias pedagógicas diversificadas, dentre elas, destacou-se o Design 

thinking que mais se assemelhou ao que ocorreu com as adaptações para a 

Educação Infantil na escola: 

Design thinking de curta duração: comunicação, liderança e 
desenvolvimento de ideias: O design thinking é uma estratégia criativa 
e prática, focada no trabalho colaborativo, onde se conhece com mais 
profundidade as necessidades dos outros e, consequentemente, cria-se 
soluções inovadoras. (CAMARGO; THUINI, 2018 apud IRALA, 2018, 
s/p.) 
 

Preparar, formatar, gravar vídeos, passou a fazer parte da rotina de 

planejamento, e o aplicativo, mais adequado ao momento, para a interação  entre 

escola e família, foi o recurso da multiplataforma de mensagens instantâneas e 

chamadas, o WhatsApp, que passou a integrar esse processo, pois, era 
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primordial partir de um recurso que já faz parte do cotidiano das famílias, de fácil 

acesso, visto que, em alguns casos, as crianças ficam ao cuidado dos avós, que 

não possuem tanta facilidade com plataformas mais elaboradas. Sendo assim, 

o WhatsApp foi o recurso mais assertivo para essa nova demanda. 

Em relação à dinâmica da elaboração do conteúdo a ser enviado, os 

professores, planejavam as atividades com base no currículo, de Educação 

Infantil Municipal, e de acordo com as necessidades da criança. As atividades 

eram impressas e, em datas estipuladas, um integrante da família ia à escola 

buscar, como já era feito desde o início do isolamento e do distanciamento 

sociais. Durante a semana, as famílias recebiam orientações sobre como 

deveriam ser realizadas as atividades, explanação dos conteúdos por meio de 

áudios, vídeos, links enviados, no respectivo, grupo de WhatsApp. Quando 

existiam dúvidas, os pais recorriam ao aplicativo e o professor, prontamente, 

respondia.   

No início, antes do apoio do recurso do WhatsApp, muitos pais se 

apresentavam apreensivos, por acharem que não dariam conta de auxiliar os 

filhos de maneira adequada, porém, a conexão, por meio do aplicativo, foi se 

mostrando essencial para o processo de ensino e de aprendizagem, acalmando 

as famílias que, além das orientações, recebiam também mensagens de conforto 

por parte dos professores. A relação estabelecida, por meio dessa interação, 

acalentou as crianças, pois, ao ouvirem um áudio do professor(a) ou assistirem 

um vídeo gravado por ele(a), sentiam-se próximas.  

A sincronia entre professores e alunos indica a intensidade da relação 
estabelecida entre eles; estudos realizados [...] mostra que quanto mais 
estreita for a coordenação de movimentos entre professor e alunos, mais 
eles são amigáveis entre si, satisfeitos, entusiasmados, interessados e 
abertos na interação. Em geral, um alto nível de sincronia numa 
interação indica que as pessoas envolvidas gostam umas das outras 
(GOLEMAN, 2012. p. 137). 

 

Diante desse processo, o mais importante é que as crianças mantiveram 

o vínculo afetivo com os professores: os pais enviavam fotos, vídeos das 

atividades ou áudios das crianças, os professores parabenizavam, elogiavam, 

orientavam, valorizavam a participação das crianças e das famílias. Todas essas 

ações estreitaram as relações, trazendo mais conforto aos pais, por saberem 

que possuíam apoio por meio de devolutivas rápidas, e às crianças por poderem 

contar com a atenção e carinho dos professores. 
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O aspecto mais positivo, dessa nova organização, na dinâmica escolar, é 

que a relação professor-família ficou mais significativa: pais acompanhando de 

perto as orientações, compreendendo a amplitude que envolve a realização das 

atividades, vendo quase de maneira instantânea as devolutivas, algo que antes 

só iriam ter uma ‘noção’, mais pontual, ao participar de uma reunião de pais 

presencialmente, como era realizado anteriormente, ou se chamados para ir à 

escola. 

Compreende-se que pais não são professores, exigir deles a mesma 

didática de sala de aula, seria algo incabível, diante disso, o contato via 

WhatsApp, tornou-se um meio de orientação, pelo qual, cada atividade era 

explanada pelo professor(a) regente, pelos(as) professores(as)de Educação 

Física e de Arte, os quais, também, elaboraram os vídeos explicativos das, 

respectivas, atividades, lembrando que tais vídeos possuíam orientação, 

atividades curtas e interativas, para que não ocorresse a dispersão dos 

pequenos, sendo enviados nas datas e horários, previamente, combinados com 

os pais.  

Toda essa ação envolveu um roteiro, contemplando uma rotina, pois é 

importante para a criança, dessa fase, possuir uma rotina. No entanto, 

contemplando, do mesmo modo, a rotina diária dos pais, pois reconhecemos 

que, antes da pandemia, os pais já possuíam uma rotina própria, ou seja, muitos 

trabalham fora e, às vezes, chegam tarde em casa. Tudo isso foi considerado, 

ao propor as atividades às crianças, as quais eram elaboradas e organizadas de 

maneira a não sobrecarregar as famílias. Pais que não podiam estar presentes, 

no horário estipulado de recebimento de atividades, no aplicativo, podiam entrar 

em contato em outro horário mais conveniente à rotina diária, para não causar 

prejuízo à criança 

Para a realização das atividades, foi estipulado o prazo de, 

aproximadamente, um mês. E, em data estabelecida, um responsável pela 

criança, devolvia as atividades realizadas na escola, recebendo outras novas 

para levar para casa e, assim, iniciar novas orientações pelo aplicativo. As 

famílias se adaptaram, paulatinamente, à nova dinâmica de ensino, seguiram as 

orientações e os roteiros, o que deu respaldo e tranquilidade a elas.   

Descrever uma prática, na Educação Infantil, é desafiante, visto que 

existem muitas particularidades, envolve as singularidades de professores(as) e 
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alunos(as). E, diante da necessidade atual, em relação ao ensino remoto, usar 

o recurso do WhatsApp para essa interação, pode parecer um tanto prosaico, 

mas foi um recurso imprescindível.  

Estar dentro do processo e ver toda a dinâmica envolvida, o trabalho e o 

estudo dos(as)  professores(as) que tiveram  que se debruçar para  reorganizar 

o ensino e a aprendizagem, planejar as atividades  e gravar vídeos curtos 

(aproximadamente, dois minutos), atrativos  e interativos, os quais dessem conta 

de orientar e explicar as atividades aos pais e às crianças, foi recompensador. 

Pois, aprender a comprimir vídeos, editar, usar aplicativos, dos quais nunca se 

ouviu falar, em um curto espaço de tempo, concomitante, à espera das famílias 

que necessitavam de apoio, dentre tantos outros detalhes, expôs o principal, isto 

é, o comprometimento, a sensibilidade e o amor e o compromisso com a 

Educação. As crianças e famílias sentiram isso, o que ficou muito claro, por meio 

dos retornos recebidos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A vivência experienciada e compartilhada, neste capítulo, foi possível por 

meio do trabalho coletivo de colaboradores da Escola Municipal EMEI Prof. Célio 

Sampaio Silva, cujas práticas executadas foram expostas e vivenciadas de 

forma singular pelos  pares  de trabalho, envolvidos em todo  processo que foi 

desencadeado pela pandemia do Coronavírus, resultando no isolamento e no 

distanciamento sociais. 

Diante disso, é importante destacar que a criança, da Educação Infantil, 

necessita de apoio constante de um responsável para realizar atividades que, 

por si só, não conseguiria realizar de maneira adequada. E, nessa perspectiva, 

além do apoio, necessita de um vínculo afetivo, que a faça se sentir bem, 

acolhida, estimulada e respeitada.  

Na escola, no que diz respeito ao processo de ensino e de aprendizagem, 

não seria diferente, a figura do professor é fundamental para mediar o 

conhecimento. Em todo o processo, procurou-se considerar a realidade das 

famílias, bem como saber qual o recurso digital que melhor caberia como meio 

de levar o conteúdo adaptado de forma prática às crianças e às famílias. As 

práticas, para atender as crianças e as famílias, necessitaram de uma nova 
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organização diante do contexto atual, ocasionado pelo isolamento social, 

resultando num ensino remoto que permitiu a continuidade do processo de 

ensino e de aprendizagem de forma adaptativa por parte dos professores. À 

medida que o professor, reflete sobre a sua prática, sua consciência amplia-se, 

resultando em uma visão crítica para que ocorra a reorganização e introdução 

de novos conhecimentos, que poderão restabelecer uma concepção e a escolha 

de novas ações (GERALDI et al. 1998, p. 256). 

A intenção sempre foi que professor(a) e alunos(as) pudessem manter 

uma interação, garantindo o vínculo afetivo, tão importantes para esse processo. 

Considerar o WhatsApp como recurso de interação foi primordial, visto que todas 

as famílias possuíam pelo menos um aparelho celular com esse aplicativo, o que 

viabilizou a conexão família e escola.  

As famílias esperavam todo o respaldo possível da escola, pois, elas não 

tinham preparação para ‘ensinar’ as crianças com a didática esperada, salvo os 

raros casos em que o pai ou a mãe também eram professores. Lidar com o 

ensino dos filhos, demandou um tempo extra e gerou ansiedade.  

A adaptação curricular, vinculada aos recursos tecnológicos disponíveis, 

foi essencial nesse processo, levando às crianças, de maneira remota, o 

conhecimento de que necessitavam, além da orientação e do apoio às famílias. 

Todos esses procedimentos provaram que, quando existe engajamento, é 

possível adaptar a situação para atender a demanda imposta inesperadamente.  
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CAPÍTULO 11 

 

AULAS REMOTAS: DESAFIO E REINVENÇÃO EM 
TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Maria Janete Xavier Pacheco24  

Ester Figueiredo Araújo25  

 

INTRODUÇÃO 

A pandemia da COVID-19, em 2021, ocasionou um momento único de 

perplexidade. E, diante disso, os habitantes da cidade de Itacoatiara, no interior 

do Amazonas, experienciaram essa situação pandêmica de maneira ímpar. 

Muitos se sentiram atemorizados, confinados, durante quatro longos meses, nas 

próprias casas. E, por causa do risco de contaminação pelo vírus causador da 

COVID-19, de um dia para outro, não foi mais permitido ir às escolas, fato que 

obrigou as instituições educacionais a encontrarem uma alternativa para darem 

continuidade ao ano letivo de 2020. E essa alternativa para a continuidade do 

processo de ensino e de aprendizagem, foi o ensino remoto, por meio do uso de 

ferramentas digitais de fácil acesso dos alunos tal como o celular. 

Sendo assim, o objetivo, deste artigo, é provocar a reflexão sobre os 

impactos da pandemia nas escolas de Itacoatiara (AM), bem como enumerar os 

elementos de positividade e os pontos de atenção, relacionados aos 

encaminhamentos metodológicos das aulas remotas, durante o isolamento e o 
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distanciamento sociais, ocasionados pela pandemia do Coronavírus. Para isso, 

por meio de uma pesquisa, aplicada aos professores e aos alunos, buscou-se 

compreender o que pensam sobre o ensino remoto, em tempos de pandemia, a 

fim de mostrar a importância das TDIC para minimizar o desafio da perda 

pedagógica no ensino remoto, bem como mostrar que é possível inovar, 

reorganizando a prática pedagógica, diante de uma situação atípica no cenário 

mundial 

A metodologia, deste estudo, consistiu em estudos bibliográficos e 

observações in locum, tendo como campo de pesquisa a Escola Adventista, de 

Itacoatiara/AM. Para a coleta de dados, foi aplicada uma pesquisa aos alunos e 

aos professores da referida Escola, cuja finalidade foi compreender, por meio 

das respostas, a maneira de pensar e lidar com a realidade tecnológica e 

pandêmica no atual contexto.  Também foi utilizada a observação direta, uma 

maneira prática para acompanhar as aulas remotas. 

 Desse modo, observou-se que para os professores trabalharem, na 

modalidade de ensino remoto, com os alunos da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental, anos iniciais e finais, não foi nada fácil, tornando-se muito mais 

difícil pela ausência do contato físico tão importante nesse processo. Por outro 

lado, a coordenação pedagógica passou a ter um maior acompanhamento do 

planejamento e das aulas, assim, podendo contribuir muito mais para o processo 

de ensino e de aprendizagem, além de auxiliar os professores nesse desafio. 

Ficou acordado que, a cada final de semana, os professores produziriam 

relatórios para apresentar os elementos de positividade e os pontos de atenção, 

observados durante a semana, possibilitando, dessa forma, um melhor 

planejamento pedagógico. 

A princípio, os professores foram resistentes em relação à escrita dos 

relatórios, bem como, em não gravar os vídeos, ou até mesmo resistência em 

abrir o grupo do WhatsApp para que os pais e os alunos pudessem interagir. 

Mas, depois, tudo isso se tornou uma prática rotineira, uma boa prática reflexiva, 

sendo realizada por 100% dos professores da Escola Adventista, de Itacoatiara, 

onde o quadro de professores totaliza 33 professores(as) e 652 alunos(as). 

A relevância, deste estudo, dá-se pela importância de se fazer o registro 

dos momentos vivenciados por diferentes gerações, durante um momento 

pandêmico imprevisível, principalmente, quando se trata de algo novo e “funesto” 
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– um inimigo invisível que mata sem restrição. Para a sociedade, é importante 

pensar nos impactos imediatos que o vírus causou na vida das pessoas, neste 

caso, na formação escolar, o que não pode ser visto de forma isolada de todo o 

contexto social, político e econômico. 

Entre as ferramentas utilizadas pelos docentes, destacaram-se a 

Plataforma da rede Adventista de ensino, Eclass, o aplicativo ZOOM Meetings, 

Google Classroom e o WhatsApp, onde os grupos se transformaram em salas 

de aulas virtuais. O governo do Estado do Amazonas também utilizou as 

plataformas digitais e alguns programas de televisão para que as aulas 

chegassem aos alunos, minimizando, assim, as perdas pedagógicas em todo o 

Estado. As escolas particulares também lançaram mão do Facebook, das 

plataformas digitais e outras, além do WhatsApp. A rede municipal de ensino, 

está com maior dificuldade, também utilizou os celulares dos pais dos alunos 

para realizar as atividades, sob a orientação dos professores, os quais, na 

grande maioria, buscam, na escola, em que trabalham, o acesso à internet, pois, 

nas próprias casas, esse acesso também é raro.  

 

Aulas remotas em tempos de pandemia 

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da COVID-19 – ocasionada 

pelo novo coronavírus. Isso modificou a vida das pessoas, tornando-a muito 

confusa; e as pessoas, em todo o mundo, de repente, foram proibidas de sair de 

suas casas, não tinham mais a tão costumeira liberdade, todos em “prisão 

domiciliar”. As mudanças foram bruscas nas relações pessoais, nas rotinas de 

vida, na escola e no trabalho. Uma experiência nefasta com “repercussões e 

impactos econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes, na 

história das pandemias”. O cenário, do país, exigiu a reinvenção de vários 

setores da sociedade, e, dentre eles, o setor educacional, o qual precisou 

reinventar-se também para dar continuidade ao processo de ensino e de 

aprendizagem. Esse novo cenário obrigou as escolas a buscarem soluções 

tecnológicas, a fim de darem continuidade ao atendimento dos alunos, no ano 

letivo de 2020, o qual havia iniciado há apenas dois meses. Segundo dados da 

Organização das Nações Unidas (ONU), em todo o mundo, 9 em cada 10 

estudantes estão temporariamente fora da escola em resposta à pandemia.  
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No Brasil, muitas redes de ensino já suspenderam as aulas e estão 
lançando mão de soluções de recursos digitais de aprendizagem, 
inspiradas na modalidade Educação a Distância (EaD).Mas 
estratégias de ensino remoto, por mais importantes que sejam no atual 
contexto, têm limitações e não atendem a todas as crianças e jovens 
brasileiros da mesma maneira, como aponta a nota técnica “Ensino a 
distância na Educação Básica frente à pandemia da Covid-19”, 
do Todos Pela Educação, divulgada no dia 7 de abril (RODRIGUES, 
2020)  
 

Diante desse novo vírus, não havia a mínima possibilidade de o país se 

planejar previamente, tudo aconteceu rapidamente alterando a rotina mundial. 

Os governantes tiveram que agir de forma emergencial, não foi possível pensar 

num planejamento estratégico, o mais importante era proteger o maior número 

de pessoas, equipar os hospitais, isolar os infectados e tratá-los. No cenário 

educacional, criou-se um grande problema, pois, muitos professores sequer 

tinham o real contato com as ferramentas tecnológicas, sendo obrigados, num 

curto espaço de tempo, a se reinventarem para alcançarem os alunos, já que a 

única alternativa seriam as aulas remotas.  

As aulas remotas, via WhatsApp, Facebook, Zoom Meetings, Google 

Classroom, ou por meio dos portais, criados para esse fim, como E-class, foram 

um grande desafio para professores, pais e alunos, já que, na nona semana de 

atividades, mais precisamente três meses, nessa modalidade, observou-se que 

o cansaço e o desânimo tomaram conta de todos, que clamavam por férias e 

alguns pelas aulas presenciais. Diante desse cenário, o Ministério da Educação 

pouco se manifestou sobre e, em contrapartida, a sociedade se dividiu em 

opiniões diversas sobre as aulas remotas. Além disso, noticiários ratificaram a 

grande desigualdade existente na Educação brasileira, fato que se agravou com 

o ensino a distância, especialmente, para os alunos das escolas públicas, pois, 

a população, em geral, não possui acesso à internet pública de boa qualidade.  

Um dos efeitos colaterais, da pandemia causada pelo Coronavírus, é o 
fechamento de escolas. A decisão não é exclusividade brasileira. 
Segundo dados da UNESCO, 1,5 bilhão de crianças e jovens estão 
impedidos de ir à escola no mundo. Sem previsão quanto ao fim da 
pandemia, muitos países adotaram como estratégia o ensino remoto. 
No Brasil, algumas escolas privadas e redes públicas de ensino estão 
optando pelo ensino remoto online (BACELLOS, s/p., 2020). 
 

Na tabela, a seguir, percebe-se o percentual de estudantes da Educação 

Básica brasileira com TV, internet e diferentes dispositivos de acesso à internet: 

computador, tablet e telefone celular. Observou-se que há uma diferença 
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considerável no que diz respeito ao acesso à internet. Enquanto 79% dos 

estudantes, da rede pública, têm acesso à web; na rede privada, esse percentual 

é de 97% (uma diferença de 18 pontos percentuais). Ao analisar o uso de 

diferentes tipos de dispositivos de acesso à internet, também, notou-se uma 

diferença considerável a favor dos estudantes da rede privada: 75% contra 36%, 

no caso de computador, e 33% contra 9%, no caso do tablete. Já os celulares 

são quase unanimidade nas duas redes, superando, inclusive, a televisão. 

 

Rede de ensino TV Internet Computador Tablet Celular 

Pública 96.9% 78.7% 35.6% 9.1% 98.9% 

Privada 99.0% 96.6% 75.2% 32.7% 99.3% 

Brasil 97.2% 81.6% 43.3% 13.6% 99.0% 

 

Aqueles que vivenciaram e acompanharam a realidade educacional, no 

cotidiano escolar, dessa pandemia, observaram que muitos alunos, realmente, 

não possuem as condições necessárias para o acesso às aulas remotas e, 

ainda, há aqueles que têm acesso, mas não têm controle sobre os acessos.  

Como os casos são diversos, cada rede de ensino discutiu e organizou-

se para auxiliar os estudantes no ensino remoto, nas aulas remotas. Entre as 

alternativas, para o estudante que não tinha acesso às aulas remotas, foi 

preparar material impresso, que deveria ser apresentado aos professores no 

retorno às aulas presenciais. Porém, sabe-se que, na região Norte, há 

localidades que não possuem luz elétrica, sendo também de difícil acesso, e, por 

isso, dependendo da localidade, o aluno, além de não ter acesso à internet, não 

tinha também acesso ao material impresso. Desse modo, ficando ainda mais 

difícil mensurar a dificuldade e a perda pedagógica (intelectual) destes, com o 

ensino a distância. 

Powered by Rock Convert (2018) falam da importância de dar espaço para 

os alunos, “focando em “educar as emoções” no ambiente escolar através das 

competências socioemocionais”. A BNCC traz essa temática como algo 

essencial para desenvolver o pensamento autônomo de crianças e de 

adolescentes, podendo reduzir casos de indisciplina e melhorar os índices de 

aprendizagem. Neste caso, os estudantes precisam ser capazes de 

[...] aprender a agir, progressivamente, com autonomia emocional, 
respeitando e expressando sentimentos e emoções; atuar em grupo de 



 POR UMA PRÁTICA EDUCATIVA INOVADORA 
 

 
116 

maneira funcional e se mostrar apto a construir novas relações, com 
respeito à diversidade e se mostrando solidário ao outro; saber quais 
são e acatar as regras de convívio social (POWERED BY ROCK 
CONVERT, 2018). 
 

 Um ponto relevante, trazido pela BNCC, que chama a atenção, foram os 

objetos de aprendizagens e as reais necessidades de conhecê-los e inseri-los 

no processo de ensino e de aprendizagem. Como não se tem alternativas, há de 

se lançar mão daquilo que é sugerido pelas autoridades educacionais, pois se 

os alunos são nativos digitais, se pensa que estes, não terão dificuldade em 

acessar ou criar os objetos digitais de aprendizagens (ODAS), os quais 

certamente auxiliarão na aprendizagem dos estudantes.  

Assim, percebe-se que, nas atividades de ensinar, de aprender e de 

avaliar, recomenda-se que os profissionais envolvam mais os alunos em 

atividades digitais, monitorando as ações e as interações, fornecendo 

realimentação com vistas para melhorar a eficácia das práticas, tanto individuais 

quanto colaborativas. 

 

Resultados e discussões 

Na Escola Adventista, de Itacoatiara, elaborou-se, semanalmente, cartas 

para professores, pais e alunos, na tentativa de auxiliá-los e motivá-los para que 

se mantivessem engajados com as aulas remotas. E, apesar de todo o trabalho 

que a equipe pedagógica realizou, observou-se, por meio dos relatos dos 

professores e dos alunos, o desânimo presente nas famílias, tanto da parte dos 

alunos, quanto da parte dos pais, conforme confirma o relato de uma professora 

da escola,  

[...] devido os pais estarem ficando desanimados, querem tirar as 
crianças da escola. Quanto aos pequenos, também já não querem mais 
fazer as atividades em casa. Querem ir para escola. Como são muito 
pequenas não entendem que devem ficar em casa com os pais, sendo 
que já foi explicado pelas professoras em áudio e por parte dos pais, em 
casa. Porém existem crianças, sim, que gostam muito de fazer suas 
tarefinhas e todos os dias participam da aula. 
 

Todas as semanas, prestava-se conta do que vinha ocorrendo durante a 

aulas remotas por meio de relatórios escritos pelos professores. Além do ensino 

e da aprendizagem acontecerem remotamente, também se mantinha o contato 

com os alunos todos os dias, interação tão importante para a aprendizagem. 
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Porém, muitos alunos deixaram de participar das aulas e, quando interpelados 

pelo professor, ou pelo Serviço de Orientação, a resposta para essa situação era 

sempre a mesma: o não acesso à internet. 

 

A fala dos professores 

O desafio de se reinventar, essencialmente, na pandemia da COVID-19, 

ficou a cargo do professor. E, de forma geral, eles buscaram, também, nos 

cursos à distância, uma forma de aprender a gravar vídeos para que pudessem 

alcançar os alunos em situação de distanciamento e isolamento sociais. Diante 

das ferramentas digitais disponíveis, entendeu-se que o professor também 

precisava empoderar-se dos elementos tecnológicos; dos novos caminhos que 

as TDIC propiciam; devendo se apropriarem das novas metodologias, de outros 

conhecimentos pelas das Metodologias Ativas.  

Em relação a isso, seguem relatos de alguns professores, que lecionam 

na escola Adventista, sobre as percepções obtidas por meio das aulas remotas. 

A professora número 1, por exemplo, demonstrou que, no primeiro momento, 

ficou muito apavorada, mas, depois, com o apoio da escola, de forma geral, 

trouxe-a para uma “instabilidade”.  

Nas primeiras semanas de aulas remotas, surtei (literalmente), fiquei 
perdida, chorei, não sabia ao certo que direção tomar, não sabia o que 
fazer para transmitir conhecimento para adolescentes com qualidade e 
a distância. [...]. Já estive muito frustrada por perceber que muitos 
alunos não correspondiam ao meu esforço e empenho para produzir as 
aulas e não interagiam ou mandavam as atividades [...], hoje já estou 
mais tranquila. 
 

Já o professor número 2, falou do grande desafio em dominar as 

ferramentas tecnológicas. E, assim, disse: “É um novo desafio, nunca, em toda 

a minha vida profissional, imaginei ministrar aulas através de outras ferramentas, 

que não fosse uma sala de aula, um data show, um quadro e um pincel, é um 

desafio repleto de adaptações”. O professor número 3 falou da falta de apoio dos 

pais, das doenças que afetam as famílias e da falta da internet, 

[...] Trabalhar com a modalidade EaD não tem sido fácil. Infelizmente 
falta a participação da maioria dos alunos, alguns pais estão trabalhando 
e só podem acompanhar suas crianças quando chegam à noite em 
casa. Famílias inteiras doentes e as crianças não entregam as tarefas 
na data solicitada, pois estão doentes [...]. Existe a questão do acesso 
à internet, pois nem todos conseguem estar conectados [...]. 
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A segunda pergunta, aos professores, foi sobre as ferramentas 

tecnológicas que eles mais utilizaram no período de aulas remotas. E as 

respostas foram: 

Professor 1. Celular, computador e alguns programas de gravação de 
mídias, pois utilizo na confecção das minhas videoaulas, são meus 
aliados no processo de ensino-aprendizagem, nesta modalidade na qual 
nos encontramos”;  Professor 2.Tenho trabalhado via ZOOM, portal CPB 
Educacional para correção das atividades (nem todos conseguiram 
acessar), maioria das correções são via WhatsApp, o notebook tem sido 
bastante utilizado para elaboração das aulas, apresentação de slides e 
o celular para gravação dos vídeos utilizado para explicar os conteúdos; 
Professor 3. As aulas são por meio do Whats App, Google Classroom, 
E-Class, vídeos educativos, atividades dos livros didáticos, atividades 
extras, vídeo aulas, áudio explicativos e em alguns casos, as ligações 
diretas. 
 

 Todos os professores que responderam às pergunta foram bem objetivos 

em listar as ferramentas utilizadas no dia a dia, ferramentas estas que se 

tornaram bem familiar, pois sem elas não teriam como ministrar as aulas 

remotas, entre elas, estão: os aplicativos ZOOM Meetings, Google Classroom, 

celular, o computador, a internet, os vídeos e o portal da Casa Publicadora 

Brasileira (E-class).  

A terceira pergunta, feita aos professores, foi sobre os elementos de 

positividade e os pontos de atenção em relação ao ensino remoto. Eles 

relataram, primeiramente, os elementos de positividade:  

Professor 1: Interação dos alunos, apoio de alguns pais, 
autossuperação, reinvenção de métodos, domínio maior das 
ferramentas tecnológicas, manutenção de rotina de trabalho para não 
dar espaço aos maus pensamentos que advêm como efeito da 
pandemia, entre outros, são alguns dos aspectos positivos que rondam 
nossa nova lida enquanto professores em EaD. Professor 2: Com essa 
nova modalidade de ensino, arrisco dizer que, em muitas turmas a 
interação muitas vezes é maior do que tínhamos em sala de aula física, 
os alunos que eram mais introvertidos estão com voz, são mais 
comunicativos por trás dessa nova ferramenta de ensino, percebo um 
maior desempenho desses alunos. Um ponto positivo também foi à 
aprendizagem na elaboração de videoaulas, visto que não dominava 
tais ferramentas, e este novo conhecimento, agregou valor na minha 
vida profissional. Professor 3: O ponto positivo mais relevante é o 
empenho da família em participar, preocupando-se em informar quando 
não consegue realizar as atividades no tempo previsto. Os responsáveis 
tiram as dúvidas quando necessário, assim como incentivam as crianças 
à interação. Salvo raras exceções. 
 

Nos relatos, acima, dos professores, durante o período de aulas remotas, 

destacaram-se, como elementos de positividade, o apoio e o envolvimento dos 

pais, a interatividade dos alunos, a autossuperação, a reinvenção de métodos, o 
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domínio maior de ferramentas tecnológicas, a manutenção de uma rotina de 

trabalho, a aprendizagem na elaboração de videoaulas, além de que muitos 

alunos se sentirem mais seguros e à vontade em participarem das aulas, ou seja, 

o meio tecnológico deu voz aos alunos introspectivos.. 

Alguns docentes disseram que tiveram a oportunidade de aprendizagem, 

bem como a possibilidade de desenvolverem a resiliência, sendo mais 

persistentes frente aos desafios. Nesse sentido, Caiado (2020) ressalta que, 

“mesmo tendo objetivos em comum, cada um deve fazer sua parte para que 

atinja o caminho do sucesso, que visa conduzir crianças e jovens a um futuro 

melhor”. 

Num momento de grande desafio, o ideal seria que a família e a escola 

tivessem as mesmas expectativas em relação à educação dos alunos, a fim de 

propiciarem a eles uma maior segurança na aprendizagem, contribuindo para 

que sejam cidadãos críticos, capazes de enfrentar a complexidade de situações 

que surgem, inesperadamente, na sociedade onde estão inseridos.  

No entanto, os professores foram bem enfáticos em relação a alguns 

pontos de atenção, afirmando que os danos psicológicos, cognitivos e 

relacionais são devastadores. A fala do professor número 1 chama a atenção 

para os possíveis danos psicológicos que a pandemia trouxe para a vida dos 

alunos, dos professores e dos pais. E, além disso, disseram que muitos alunos 

não possuem maturidade para essa nova modalidade de ensino; e que o 

cansaço físico e mental, por causa das longas horas em frente ao computador, 

ou em frente ao celular, também podem ser prejudiciais a todos os envolvidos 

no ensino remoto. Por fim, falaram da má qualidade da internet e da timidez em 

aparecer em frente às câmeras, tanto que a maioria dos professores não deixam 

a câmera de vídeo aberta, deixando somente o microfone aberto, 

compartilhando apenas os exemplos utilizados para sistematizar ou ensinar os 

conhecimentos para os alunos. 

Professor 1 - [...], o ensino a distância também oferece danos 
devastadores, principalmente para a saúde mental dos professores, que 
ouvem inúmeras vezes pais reclamando; que são cobrados por coisas 
que já estão incapazes de realizar; que não têm tempo prazeroso com 
seus familiares, porque ou estão em aulas virtuais e quando deveriam 
descansar, estão produzindo vídeos, roteiros, atividades para a semana 
seguinte; fora o medo de perderem os empregos, de serem afetados 
pelo vírus, de perderem familiares ou amigos. [...]. 
Professor 2 – Muitos alunos não possuem maturidade para essa nova 
forma de ensino, [...]. O que conforta o meu coração de professora, é 
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que as minhas videoaulas, estão sendo aproveitadas pelos alunos que 
realmente querem aprender; 
Professor 4- [...]. Planos, relatórios, postagens, muito mais pesquisas, 
acompanhamento no E-Class, no grupo, no privado, algumas vezes, 
fora do horário, finais de semana. A dinâmica desse trabalho está 
exigindo praticamente exclusividade, [...], e isso acaba desgastando, 
principalmente quem trabalha em outra instituição (professora do1º ano 
B, Ensino Fundamental, Anos Iniciais). 
 

A fala dos estudantes  

Durante o período de isolamento e distanciamento sociais, os alunos 

também foram ouvidos, os quais não hesitaram em falar sobre o momento vivido. 

A intenção dessa escuta, atenta, teve como premissa a oportunidade de elaborar 

estratégias para auxiliá-los, integralmente, neste momento de vida desafiador, 

não somente na dimensão acadêmica, mas, principalmente, nas dimensões 

emocional e espiritual.   

Abaixo, seguem as perguntas feitas aos alunos.  

a) Como você está lidando com o isolamento social? 

b) Quais são os maiores desafios do Ensino à Distância? 

c) Cite os pontos positivos e os pontos negativos da Educação à Distância. 

d) Como podemos melhorar as nossas aulas? Fale para nós suas ideias. 

Em relação às questões propostas, seguem alguns registros das 

respostas dos alunos. E, respectivamente, seguem as análises dessas escutas. 

A questão A “Como você está lidando com o isolamento social?”, três alunos, 

assim, responderam:  

Aluno 1: Nada mudou desde o início da quarentena, continuo a fazer o 
que sempre fiz, pois antes do isolamento raramente saía de casa.”; 
Aluno2:  “Não muda muita coisa, só me preocupa a saúde dos meus 
familiares, mas é um pouco entediante”; Aluno 3: “Até agora está tudo 
bem! Estamos seguindo as orientações e ficando em casa e sem contato 
com ninguém.  

 

Dos alunos que responderam às perguntas, apenas dois disseram que 

não estão muito bem, um sente falta da escola e o outro se preocupa com a 

saúde dos familiares. Os demais dizem estar acompanhando as aulas, dando 

conta das atividades e seguindo a vida normal, o que, certamente, não condiz 

com a fala dos professores, que, em todos os relatórios, reclamaram da  

ausência dos alunos nas salas virtuais e do descaso de alguns, que não 

entregavam as atividades, nas datas acordadas, e, ainda, daqueles que foram 

encaminhados ao Serviço de Orientação e ao atendimento psicológico da 
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escola; apesar de a escola não medir esforços para disponibilizar  uma equipe 

de trabalho qualificada para  atender pais, alunos e professores que 

demonstraram quaisquer sinais de estresse, praticando a solidariedade e 

trabalhando os valores cristãos. 

Em relação à  questão B “Quais são os maiores desafios do Ensino a 
Distância?” , alguns alunos responderam que: Aluno 1: “Bem....acho que 
as atividades, pois está sendo um pouco complicado lidar com todas”; 
Aluno 2: “Na minha opinião é fazer a atividade sem poder falar com a 
professora pessoalmente, ouvir a voz da professora explicando a 
questão e tal”; Aluno 3: “Se concentrar nas atividades, pois muitas vezes 
dá vontade de fazer outras coisas como mexer no celular”; Aluno 4: 
“Entender o conteúdo de maneira rápida e entregar as tantas atividades 
no prazo”; Aluno 5: “É bom, mas ao mesmo tempo a gente se   ocupa, 
tipo quando nós estamos fazendo as atividades temos que fazer outras 
coisas, mas fora isso, tá tranquilo”. 
 

Nessas respostas, as palavras mais recorrentes destacam os maiores 

desafios encontrados pelos alunos, ao estudarem por meio da modalidade 

remota, tais como:  a realização de atividades sem o auxílio presencial do 

professor, a dificuldade de concentração nas aulas e na apropriação do 

conteúdo. Dos alunos participantes, apenas um disse compreender os assuntos 

e fazer todas as suas atividades propostas pelos professores. 

Já, na questão C, “Cite os pontos positivos e os pontos negativos da 

Educação a Distância”, os alunos responderam: 

Positivos: Aluno 1: Não corremos o risco de adquirir o vírus, os 
conteúdos podem ser revisados a qualquer momento pelos vídeos”; 
Aluno 2: Dá para pesquisar coisas durante a aula; Aluno 3: Estão 
sempre buscando uma maneira diferente e dinâmica para nos ensinar”; 
Aluno 4: É que a gente  interage mais pelo celular tipo quase todos os 
alunos falam o que entendem”. 
Negativos: Aluno 1: Demasiadas atividades, alguns alunos não 
participam das aulas e perdem conteúdo, por não ter acesso à internet 
ou ao celular”;  Aluno 2: Falta das bagunças na sala de aula, saudades 
de ver os professores, e também fica um pouco difícil entender o 
assunto; Aluno 3: É mais difícil de aprender, se concentrar e fazer as 
atividades”; Aluno 4: Como é a distância fica difícil nos concentrarmos 
no assunto, e às vezes  pelo WhatsApp fica meio bagunçado porque é 
muita informação. 

  

Nas respostas dos alunos, é possível perceber que os elementos de 

positividade, no ensino remoto, destacados por eles, são a proteção, pois, em 

casa, o risco de ser infectado pelo vírus é bem menor, a agilidade nas pesquisas, 

que podem ser feitas em tempo real, as maneiras diferentes de ensinar 

apresentadas pelos professores, a maior interatividade nas salas virtuais do que 

nas salas presenciais e, por fim, a não perda do ano letivo. Já os pontos de 
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atenção, são o excesso de atividades para fazer, a falta de internet, a saudade 

dos professores, dos colegas e das bagunças, na sala de aula, a dificuldade de 

compreensão dos conteúdos ensinados, porque não há o professor, 

presencialmente, para perguntar, a dificuldade de concentração, nas aulas, e, 

por fim, a ausência de interatividade em tempo real. Sobre a questão D “Como 

podemos melhorar as nossas aulas? Fale para nós suas ideias”, seguem os 

registros, segundo os alunos que responderam,  

Aluno 1: A aula online está sendo satisfatória para mim, gosto de como 
certos professores organizam suas aulas, através de vídeos sobre o 
conteúdo estudado, porque desta forma a compreensão e a visualização 
destes assuntos é mais fácil; Aluno 2: Bom, eu entendo, mas quando os 
professores mandam vídeo eu acho bom porque isso ajuda mais a 
gente; Aluno 3:  As aulas poderiam ser mais lúdicas, um pouco menos 
de atividades e um pouco mais de interatividade. Também pode 
estressar o aluno, às vezes pode tirar tempo para fazer perguntas sobre 
o assunto e debater sobre aquilo, deixa a aula muito mais interessante.  
 

Nessa última questão, a ser analisada, o objetivo, a partir da escuta dos 

alunos, era captar a contribuição deles para a melhoria da prática docente, além 

de poderem contribuir com a sugestão de diferentes estratégias para tornar as 

aulas remotas mais dinâmicas. Dos alunos que responderam, alguns 

demonstraram satisfação com as aulas remotas, e outros demonstraram 

insatisfação. Porém, tudo que foi sugerido por eles, em relação às possíveis 

estratégias, nenhuma ideia pôde ser aproveitada, uma vez que os professores 

da escola, os quais fizeram parte da pesquisa, já utilizavam tais 

encaminhamentos nas práticas educativas. Logo, não foi possível obter as 

contribuições esperadas. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É certo que as universidades já estão trabalhando em uma nova formação 

inicial e continuada para os professores, pois, as atuais formações não dão conta 

da realidade que foi imposta e vivida durante a pandemia da COVID-19. Após a 

pandemia, possivelmente, as aulas não deverão ser as mesmas, uma vez que 

os alunos exigem dinâmicas diferentes de aprendizagens por serem também 

diferentes, além de que as recomendações das autoridades, em Educação, 

apontam para o ensino híbrido.  

Hoje, muitos professores já têm como foco as Metodologias Ativas, tais 

como: a sala de aula invertida e projeto de aprendizagem, a gamificação, entre 
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outros, as quais são bastante eficientes para o ensino híbrido. Portanto, esse 

pode ser o momento de o aluno ser o protagonista na busca pelo conhecimento 

por meio dessas metodologias tão utilizadas nesse período de aulas remotas. 

Além de que o professor também poderá ter a necessidade de rever o cotidiano 

da sala de aula, revendo a prática pedagógica, buscando outras possibilidades 

de encaminhamentos metodológicos. Contudo, há de se ter atenção, pois, 

reinventar e inovar não significa apenas utilizar ferramentas digitais. Pois, a 

inovação pode estar apenas na maneira como propiciamos aos alunos a 

apropriação do conhecimento científico.  

Diante disso, é possível inovar a partir do que se tem e das necessidades 

do momento; e o docente deve aproveitar qualquer oportunidade para estar em 

constante aprendizagem, buscando mais perguntas que respostas. Logo, tem-

se a possibilidade de aprender com as dúvidas e com as tentativas de acertos. 

 Todavia, é natural a preocupação com a aprendizagem, mas, sobretudo, 

em tempos de pandemia, é imprescindível desenvolver as habilidades e as 

competências necessárias para o contexto, com aulas que vão integrando tudo 

isso de forma síncrona. Vale ressaltar que metodologia é diferente de tecnologia. 

É importante pensar em processo de interação, compartilhamento, dentro ou fora 

de uma sala de aula. Acredita-se que o papel do professor não vai se perder 

durante a pandemia e nem pós pandemia, o que vai acontecer, é a mudança ou 

a transformação da função do professor no momento de ensinar e de planejar, 

dentro do processo de ensino remoto. 

 Todos querem crer que “a Educação de comando e controle” esteja com 

seus dias contados.  No entanto, para essa nova realidade ser vigente, é preciso 

lançar mão de diferentes possibilidades para ensinar e para aprender, coletando 

dados, interagindo com os pares, propondo diferentes cenários, mais alegres, 

mais dinâmicos e mais autônomos. Faz-se, portanto, imprescindível assimilar a 

cultura digital e tecnológica presente há bastante tempo na sociedade, 

buscando, assim, a excelência na ação de ensinar e de aprender. 
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CAPÍTULO 12 

 

PRÁTICAS EDUCATIVAS INOVADORAS: UM ESTUDO 
DE CASO SOBRE AS CAUSAS DA INDISCIPLINA 

ESCOLAR 
 

Alessandra Oliveira de Polo26 

Sandro Carlos Pereira27  

 

INTRODUÇÃO 

O termo indisciplina escolar remete a uma pluralidade de conceitos, que 

se articulam com a ruptura e negação de esquemas norteadores e reguladores 

na escola (LENZ; SCHWERTNER, 2018), uma vez que o indivíduo vive em 

sociedade, convive em diferentes ambientes e pessoas, sendo a escola o reflexo 

dessas experiências, pois vários aspectos externos como: questões familiares e 

sociais podem interferir no comportamento e na aprendizagem do discente no 

contexto escolar (LEAL, 2019).  

Embora existam diversas causas relacionadas a indisciplina escolar, um 

possível caminho para ajudar a minimizar esse problema (FOFONCA; CAMAS; 

ANNIBAL, 2020) é aproximar a escola da realidade dos educandos por meio das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC).  

Diante do exposto, este estudo utilizou-se da Metodologia Ativa com a 

apropriação da TDIC. Para Tal, o instrumento utilizado foi a entrevista 

estruturada, aplicada via Formulário Google Docs, a entrevista com perguntas 

fechadas é caracterizada por imparcialidade e inflexibilidade, pois se baseia em 
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um roteiro preestabelecido com as mesmas perguntas para todos os 

entrevistados (CARDOSO; GOMES; ROCHA, 2018).  

O público-alvo foi formado por 10 (dez) educandos com idades 

compreendidas entre 14 e 19 anos, matriculados no ano de 2019, no Curso de 

Formação de Professores, do Instituto de Educação Professora Ismar Gomes de 

Azevedo (IEPIGA), Cabo Frio, RJ, Brasil. Portanto, o objetivo desse estudo é 

analisar a percepção dos estudantes em relação a indisciplina na escola, levando 

em consideração os contextos familiares, sociais e como estes afetam o 

processo de aprendizagem. 

 

 A indisciplina no contexto escolar, familiar e social  

A indisciplina e os conflitos socioemocionais atingem todos os envolvidos 

e trazem consequências no espaço educacional, acarretando incidência de 

transtornos psicológicos: como ansiedade e estresse (DE MOURA; 

PRODÓCIMO, 2019). As causas da indisciplina escolar estão relacionadas a 

diversos fatores interligados como: contexto familiar, social e a vulnerabilidade 

no sistema educacional percebidos na conduta do aprendiz dentro e fora da sala 

de aula (MARTINS; BOTLER, 2016). 

   Os fatores socioemocionais e psicológicos interferem no comportamento 

e consequentemente na indisciplina do educando, envolvendo situações 

familiares, relações conflituosas onde o educando propaga no cenário escolar 

vivências e experiências de acordo com suas experiências pessoais (DA SILVA; 

ABUD, 2016). Nessa perspectiva, é fundamental acompanhar todo o 

desenvolvimento dos educandos desde suas questões emocionais e contextos 

familiares, às dificuldades em suas relações interpessoais, respeito às regras e 

produtividade, pois eles sinalizam de diferentes formas suas reais necessidades 

e dificuldades.  

É importante destacar que o contexto familiar está relacionado também 

ao meio social e que este interfere nas ações, no comportamento e representam 

respostas das experiências e vivências do educando, assim a indisciplina é 

sinalizada como sinal de desrespeito às normas e regras sociais (GOMES, 

2020). Sendo assim, a indisciplina está interligada ao convívio social e está em 
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constante transformação, o que possibilita a compreensão dos sujeitos em suas 

relações interpessoais (FERREIRA et al.; 2016).  

 

A indisciplina escolar e a aprendizagem  

A indisciplina escolar afeta a aprendizagem do educando e observa-se, 

nesse cenário, algumas causas como: contexto familiar, situação de conflito 

social, fatores econômicos e profissionais da educação sem a devida 

qualificação (BASTOS, 2020). Portanto, a indisciplina escolar é um entrave nas 

relações interpessoais entre o corpo docente e discente que, quando não 

mediados, motivam impasses que refletem no processo de ensino e de 

aprendizagem, sendo, portanto, um tema de grande relevância no campo da 

Educação (VILELLA; FODRA, 2019).  

Por outro lado, a disciplina é necessária para a convivência coletiva e para 

a formação do indivíduo, a fim de desenvolver habilidades e competências que 

favoreçam o conhecimento e as relações interpessoais (BESSA et al., 2020). É 

importante destacar que não se deve relacionar o insucesso na aprendizagem 

do educando, exclusivamente, à indisciplina, pois os considerados 

“indisciplinados” podem apresentar um desempenho cognitivo satisfatório, sendo 

ela relacionada a outros fatores que precisam ser investigados (CARVALHO, 

2018). 

Por fim, para se propor um conjunto de estratégias que possam minimizar 

as ocorrências indisciplinares, são necessárias ações conjuntas entre escola, 

família e sociedade. Cabe aos educadores, identificar a percepção das 

necessidades do educando viabilizando o fortalecimento de vínculos afetivos e 

autonomia, no processo de ensino-aprendizagem por meio das metodologias 

ativas (FOFONCA; CAMAS; ANNIBAL, 2020). 

 

Metodologias Ativas com adoção da TDIC  

Diversos autores (DIESEL, BALDEZ; MARTINS, 2017; SILVA et al., 2015) 

enfatizam que a escola precisa aproximar-se da realidade do aluno e incorporar 

as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) em suas práticas 

educativas, tornando o aluno protagonista da aprendizagem e o professor 

mediador desse processo. Nesse sentido, as metodologias ativas são novas 
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propostas para as práticas pedagógicas, permitindo que os discentes sejam 

agentes da construção do conhecimento, inserindo-se no processo da sua 

aprendizagem, valorizando as experiências, integrando os espaços e tempos.  

Portanto, a metodologia ativa com adoção da TDIC é um recurso de 

relevância para a escuta ativa, a fim de perceber as necessidades individuais e 

coletivas dos educandos para as tomadas de decisões de problemas 

sinalizados, após a aplicabilidade dessas novas estratégias digitais e interativas 

(BAUMANN; FOFONCA; CARNEIRO, 2017). 

Na atualidade, a aquisição de conhecimento em múltiplas plataformas 

digitais, possibilita aos discentes aumentar a sua autonomia (FOFONCA; 

CAMAS; ANNIBAL, 2020), por outro lado, é importante que o currículo de 

formação dos professores leve em consideração as novas perspectivas 

metodológicas ativas. Dessa forma, aproximando as demandas e necessidades 

dos estudantes as novas competências técnicas exigidas dos educadores. 

 

Percurso metodológico 

Este estudo de natureza qualitativa (Gil, 2008) tem como abordagem 

metodológica o estudo de caso e desenvolveu-se em quatro etapas: 1. Definição 

do público alvo com base nos registros de ocorrência por indisciplina escolar. 2. 

Na sequência, formulou-se as perguntas e optou-se por utilizar a entrevista 

estruturada, por meio do formulário Google docs. 3. Convite aos estudantes para 

participarem da pesquisa. 4. Disponibilizar o link de acesso aos estudantes, por 

meio de dispositivos móveis, via aplicativo WhatsApp.  

Essas etapas foram definidas com o objetivo de identificar a percepção 

dos estudantes em relação à indisciplina na escola. Com base no exposto, 

Pereira (2019) aponta que o educando tem sua história pessoal e esta é refletida 

no contexto escolar, que permeiam a trajetória do estudante e que precisam ser 

identificadas pelos agentes educativos. 

 

Público Alvo 

Estudantes que apresentaram registros de indisciplina escolar, formada 

por uma amostra de 10 (dez) educandos, com idades compreendidas entre 14 e 

19 anos, matriculados no ano de 2019, no Curso de Formação de Professores 
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do Instituto de Educação Professora Ismar Gomes de Azevedo (IEPIGA), Cabo 

Frio, RJ, Brasil. O critério de inclusão do participante é que ele tenha no mínimo 

um registro de indisciplina escolar. 

 

Definição das questões de pesquisa 

O quadro 1 apresenta uma visão geral das perguntas utilizadas nas 

entrevistas com os estudantes participantes da pesquisa. 

 

 Perguntas 

1 Já apresentou duas ou mais ocorrência indisciplinar na 

escola? 

2 A indisciplina interfere na sua aprendizagem? 

3 Sua relação familiar é saudável? 

4 A indisciplina escolar tem relação com o seu contexto familiar? 

5 Tem dificuldade de se relacionar com as pessoas? 

6 Sente dificuldade de seguir as regras estabelecidas? 

7 Aulas interativas, coletivas e dinâmicas favorecem a sua 

aprendizagem? 

Quadro 1: Questões da entrevista com os estudantes. 

 

As perguntas, acima, levaram em consideração o contexto educacional, 

familiar, social e como esses afetam o processo de aprendizagem.  

 

Análise dos resultados 

Após definido o público-alvo, com base nos registros de ocorrência por 

indisciplina escolar, formuladas as perguntas e definido o tipo de formulário, 

iniciou-se a respectiva pesquisa com a coleta dos dados e a devida análise das 

respostas de cada participante. O quadro 2 apresenta uma visão consolidada 

das respostas dos estudantes participantes da pesquisa. 
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Perguntas 

Respostas 

(%) 

SIM NÃO 

1 Já apresentou duas ou mais ocorrência indisciplinar na escola? 70 30 

2 A indisciplina interfere na sua aprendizagem? 50 50 

3 Sua relação familiar é saudável? 30 70 

4 A indisciplina escolar tem relação com o seu contexto familiar? 80 20 

5 Tem dificuldade de se relacionar com as pessoas? 50 50 

6 Sente dificuldade de seguir às regras estabelecidas? 30 70 

7 Aulas interativas, coletivas e dinâmicas favorecem a sua 

aprendizagem? 
80 20 

Quadro 2: Respostas das entrevistas com os estudantes. 

 

Com base no quadro 2, organizado com perguntas e respostas, 

respectivamente, a questão (1) indica que 70% dos educandos entrevistados 

têm mais de uma ocorrência indisciplinar e 30% têm somente um registro de 

ocorrência. De Castro; Rodrigues (2016), destacam que a disciplina e a 

indisciplina, no contexto educacional e social, necessitam ser permanentemente 

pensadas e analisadas, pois, trata-se de uma discussão acerca da dimensão 

formativa do sujeito e de suas relações sociais. Portanto, é uma questão central 

no processo educativo e requer uma profunda apreciação dos fenômenos 

envolvidos para que haja a adequada construção de um pensamento crítico no 

que tange a análise da disciplina e da indisciplina no ambiente escolar. 

Na questão (2), 50% dos estudantes dizem que a indisciplina interfere na 

aprendizagem do educando, já 50% dizem que não há interferência. Martins; 

Botler (2016) destacam que a função social da escola, no cenário 

contemporâneo, é difundida em uma dimensão preventiva, para combater 

situações de indisciplina e conflitos, que podem transformar-se em violência. 

Analisando a resposta (3), 30% dos respondentes disseram ter uma 

relação familiar saudável, enquanto 80% apresentam dificuldade no convívio 

familiar.  Oliveira (2016) cita que a família é fundamental para o desenvolvimento 

do indivíduo e a parceria com escola favorece a segurança do educando.   

Ao analisar a resposta (4), 80% dos alunos dizem que a indisciplina 

escolar tem relação com o contexto familiar, já 20% dizem não ter relação. As 
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relações familiares, quando conflituosas, podem interferir no comportamento, 

uma vez que o indivíduo não está isolado dos fatores sociais, emocionais e 

psicológicos (DA SILVA; ABUD, 2016). 

De acordo com a reposta (5), 50% têm dificuldade nas relações 

interpessoais, enquanto 50% não apresentam dificuldade.  A ação compartilhada 

entre escola, família e a sociedade deve buscar novos caminhos na dimensão 

do processo de ensino-aprendizagem, a fim de favorecer as relações 

interpessoais (DE OLIVEIRA; TORRES, 2017). 

Nas respostas (6), observa-se que 30% dos entrevistados apresentam 

resistência às regras estabelecidas e 70% dizem não ter resistência.  A escola 

apresenta função socializadora e democrática, apresentando regras claras e 

definidas acordadas coletivamente, para que o ambiente seja harmônico e 

organizado (MARTINS; MACHADO; FURNALLETO, 2016). 

Ao analisar a resposta (7), 80% dos entrevistados dizem que aulas 

interativas, coletivas, dinâmicas com adoção tecnológica favorecem a 

aprendizagem do educando, enquanto 20% dizem que não favorecem.  Nessa 

perspectiva, Baumann; Fofonca e Carneiro (2017) dizem que as metodologias 

ativas são práticas inovadoras que favorecem o interesse para aprendizagem e 

ajudam na tomada de decisões.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio do formulário de entrevista foi possível analisar quais são as 

percepções dos estudantes em relação à indisciplina na escola. A entrevista é 

uma ação que reflete o perfil do educando, suas necessidades e percepções que 

podem servir como informações relevantes para as intervenções pedagógicas, 

no sentido de entender quais são os fatores que geram o problema de 

indisciplina escolar. 

A pesquisa constatou que 70% dos entrevistados afirmaram não ter uma 

relação saudável com a família e 80% consideram que a indisciplina está 

relacionada ao seu contexto familiar. Portanto, pode-se afirmar que os fatores 

familiares são indícios de comportamentos indisciplinares dos educandos no 

contexto educacional, entretanto, é importante destacar que os aspectos 
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familiares não os únicos. Outros fatores, tais como sociais, econômicos e a 

vulnerabilidade do sistema educacional devem ser levados em consideração. 

Outro dado a ser considerado é que 80% dos entrevistados afirmaram que 

as aulas interativas, coletivas e dinâmicas favorecem a aprendizagem. Nesse 

sentido, o uso de metodologia ativa é um caminho que pode ser trilhado no 

contexto educacional, pois, favorece práticas mais interativas, estimuladoras 

onde o educando participa dos processos de ensino e aprendizagem e constrói 

uma relação interpessoal mais consolidada no compartilhamento de suas 

experiências.  

Contudo, podemos afirmar que são enormes os desafios enfrentados pela 

comunidade escolar e que nem todo estudante que apresenta comportamento 

indisciplinar exibe dificuldades de aprendizagem. Portanto, cada caso, precisa 

ser analisado, percebido e tratado de forma individual. 
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CAPÍTULO 13 

 

A APROPRIAÇÃO DE OBJETOS EDUCACIONAIS 
DIGITAIS NO ENSINO MÉDIO: POSSIBILIDADES DE 

APRENDIZAGENS 
 

Kellen Mendes Freitas28 

Eduardo Fofonca29  

 

INTRODUÇÃO 

Observar e analisar as mudanças referentes ao contexto educacional, 

atualmente, com a adoção ou apropriação das tecnologias digitais na prática 

educativa e no processo educacional como um todo, expande olhares para 

diversas investigações, principalmente, àquelas com intuito de colaborar com os 

processos de ensino e de aprendizagem. Ao partir dessa premissa, e com a 

intenção de analisar como a apropriação dos objetos digitais educacionais, nas 

aulas dos componentes curriculares, do novo Ensino Médio, constituem-se como 

novas potencialidades, ao integrar, na prática educativa, uma construção 

metodológica inovadora, que deve partir da docência e, assim, contribuir para a 

qualidade do ensino na Educação Básica. 

 Entende-se que o ato de se apropriar dos objetos digitais educacionais, 

assume uma função que perpassa o simples uso destes apenas como uma 

ferramenta, mas, é importante destacar sua constituição integrada às 

metodologias inovadoras, como um campo produtor de conhecimentos 

pedagógicos inovadores, com novas habilidades, inclusive humanidades digitais, 

conceito este que fundamenta as Ciências Humanas aplicadas; no entanto, essa 

 
28 Mestranda pelo Programa em Educação: Teoria e Prática e Ensino pela Universidade Federal 
do Paraná. Especialista em Supervisão Escolar pela Universidade Estadual do Paraná 
(UNESPAR) e em Psicopedagogia Institucional pelo Instituto Superior Tupy (IST). Integra o 
Grupo de Estudos e Pesquisas “Educação, Tecnologias e Linguagens” vinculado ao CNPq pela 
Universidade Federal do Paraná. É professora de História da Secretaria do Estado da Educação 
do Paraná. E-mail: freitaskmendes@gmail.com  
29 Doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
com pós-doutorado em Educação, Comunicação e Tecnologia pela Universidade do Estado de 
Santa Catarina e pós-doutorado em Didática pela Universidade Estadual de São Paulo “Júlio de 
Mesquita Filho”. É professor do Programa de Mestrado em Educação: Teoria e Prática de Ensino 
da Universidade Federal do Paraná. E-mail: eduardofofonca@gmail.com    



 POR UMA PRÁTICA EDUCATIVA INOVADORA 
 

 
136 

prática docente emerge de todas as área do conhecimento pertencentes à 

Educação Básica.  Assim, é importante conhecer que o termo “humanidades 

digitais” ainda em construção, para Russel, (2011), leva-nos a compreender, 

como a relação da tecnologia da computação e o trabalho de pesquisadores, nas 

Ciências Humanas. Entretanto, essa concepção, permeia, paralelamente, 

o trabalho dos professores das diversas áreas do conhecimento, com os objetos 

educacionais digitais, ao qual, não se limita apenas no seu uso, mas nos 

diferentes usos dos mesmos objetos e em distintos contextos e, também, nos 

momentos previstos em suas aulas. 

 Nesse caminho, pode ocorrer uma apropriação desse conhecimento 

digital pelo professor, o qual procura atingir os objetivos específicos do 

componente curricular, de formação, para as aprendizagens. Esse processo 

resulta, para o aluno e para o professor, no sentido das aprendizagens. A 

exemplo de alguns dos objetos educacionais digitais temos: a criação de um 

avatar, edição de imagem e vídeo, criação de desenhos entre outros; presentes 

na aula de um componente curricular, na Educação Básica, especificamente, no 

Ensino Médio.  

Para tanto, há a necessidade de investigar práticas educativas, e 

podemos considerar que as aulas dos professores, na Educação Básica, no 

Ensino Médio, podem e devem ser pensadas e repensadas diante dos contextos 

pertencentes às metodologias pedagógicas inovadoras (FOFONCA, 2018, et al). 

Portanto, é inegável que a presença da cultura digital esteja onipresente no 

campo escolar, em seus variados aspectos, e torna-se relevante nos processos 

de ensino e de aprendizagem, pois possibilita que a produção de conhecimento 

tenha uma ressignificação das aprendizagens constantes.  

Assim, o processo de construção de conhecimentos digitais requer pelo 

professor pesquisa, olhares inovadores para os métodos de ensino, intenções e 

percepções de um mundo que nos parece virtual, porém, é um mundo vivenciado 

numa imersão digital pelos estudantes, público estudantil do Ensino Médio. 

Nesse aspecto, a ótica docente precisa atentar-se às relações dos estudantes 

com o mundo digital, suas dificuldades e, principalmente, suas novas 

potencialidades e habilidades, para que a aula se efetive com a intenção do 

docente em se aprofundar e, desse modo, possibilitar múltiplas aprendizagens. 
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 Nesse sentido, este capítulo pretende apresentar, ainda de forma 

introdutória, uma proposta pedagógica que consiste numa dimensão qualitativa 

de pesquisa bibliográfica minuciosa, com base que referendará uma revisão de 

literatura. Assim, torna-se importante salientar que serão considerados aspectos 

do novo Ensino Médio, propostos pelas mudanças da BNCC (2018), 

considerando os contextos educativos e, sobretudo, os contextos socioculturais.  

Dessa forma, espera-se, com o capítulo, colaborar para pensar em 

metodologias e objetos educacionais mais inovadores, ativos e críticos do 

contexto de vida dos estudantes, nos quais atingem seu contexto não somente 

de mão única, como a sala de aula, mas para uma formação integral. Contudo, 

cabe salientar que tais objetos podem se tornar imprescindíveis para torná-los 

capazes de pensar criticamente, questionar e se posicionar diante dos desafios 

presentes no mundo digital, considerando, especialmente, o quanto são 

importantes para as transformações sociais contemporâneas da cultura digital 

emergente. 

 

Problematizações em torno da abordagem 

Entende-se a escola como um campo vasto de indagações no que se 

refere aos processos de ensino e de aprendizagem. Entretanto, muitos fatores 

influenciadores colaboram para a formação desse conjunto multifacetado de 

saberes e concepções constitutivas que é a escola. Assim a cultura, está 

presente em todos os seus modos representativos, tornando-se relevante para 

questões investigativas.  

Nessa perspectiva, em destaque, a cultura digital imersa na problemática 

de como os objetos educacionais podem contribuir para um conjunto de práticas 

educativas inovadoras, nas aulas dos professores do Ensino Médio. Em síntese, 

a cultura digital requer a revisão de um conjunto de práticas docentes para que 

as mudanças sejam implementadas, constituindo-se, assim, como alicerces para 

uma formação integral pautada para o sucesso da vida escolar do estudante com 

reflexo humanitário na concepção e no conhecimento, especialmente, no 

reconhecimento de elementos advindos da cultura digital, que se faz tão 

presente na vida estudantil e social dos estudantes e, por consequência, acaba 

por influenciar e repercutir em mudanças nas práticas da docência. 
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O sentido da BNCC no Ensino Médio 

  A apropriação dos objetos digitais, em sala de aula, justifica-se como 

arcabouço de um processo educativo presente na vida dos jovens estudantes. 

Nesse sentido, abre-se possibilidades de aprendizagens mútuas, seja na área 

do conhecimento do docente, seja na área das tecnologias digitais. E, ainda, a 

considerar que as habilidades tecnológicas dos estudantes sejam 

compartilhadas com o professor, assim como o inverso, deve ser considerado, 

ou seja, o professor também compartilha conhecimentos digitais com os 

estudantes. É um processo intencional, presente no plano de aula do professor, 

que requer análise crítica dos usos desses objetos digitais. Sendo assim, pensar 

uma aula para determinado público-alvo, torna-se relevante para poder entender 

que componente curricular e área do conhecimento do docente, a fim traçar 

possíveis caminhos para as aprendizagens, bem como as possibilidades de 

pensar, sobretudo, sobre os objetos digitais como constituinte das práticas 

metodológicas.  

Compreender que a escola está mergulhada nos diversos sentidos da 

cultura, é analisar como as práticas escolares podem fazer sentido na vida dos 

estudantes. Assim, a cultura digital ganha espaço nesse processo educativo. 

Sobretudo, sua vivência real na escola, na vida dos alunos, na vida dos 

professores, enfim, em toda sociedade. Para Santaella, 2003, a cultura digital é 

resultado de um processo histórico-cultural, que advém da revolução tecnológica 

com a popularização dos equipamentos eletrônicos que se encontram inseridos 

na cultura midiática. No entanto, a cultura digital assume características próprias 

num processo de experiência do ser humano, que vivencia as inovações 

presente na sociedade contemporânea. 

Nesse viés, observar o cotidiano dos professores e de suas práticas 
escolares, num conjunto complexo, que constitui a escola, é 
indispensável. Desse modo, pensa-se que todo processo de mudança 
requer tempo para aprimoração de novas concepções e novos 
documentos, como é o caso da BNCC (2018). Essa normativa para 
Educação Básica reconhece que as tecnologias digitais estão presentes 
como uma nova forma de comunicação, trabalho, enfim, a sociedade 
está imersa nesse contexto digital. Portanto, as Tecnologias Digitais e a 
computação são compreendidas como competências gerais: 
 
Pensamento computacional: envolve as capacidades de 
compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e 
automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica e 
sistemática, por meio do desenvolvimento de algoritmos. 
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Mundo digital: envolve as aprendizagens relativas às formas de 
processar, transmitir e distribuir a informação de maneira segura e 
confiável em diferentes artefatos digitais – tanto físicos (computadores, 
celulares, tablets etc.) como virtuais (internet, redes sociais e nuvens de 
dados, entre outros) –, compreendendo a importância contemporânea 
de codificar, armazenar e proteger a informação. 
 
Cultura digital: envolve aprendizagens voltadas a uma participação 
mais consciente e democrática por meio das tecnologias digitais, o que 
supõe a compreensão dos impactos da revolução digital e dos avanços 
do mundo digital na sociedade contemporânea, a construção de uma 
atitude crítica, ética e responsável em relação à multiplicidade de ofertas 
midiáticas e digitais, aos usos possíveis das diferentes tecnologias e aos 
conteúdos por elas veiculados, e, também, à fluência no uso da 
tecnologia digital para expressão de soluções e manifestações culturais 
de forma contextualizada e crítica (BRASIL, 2018, p.475-476). 

 

Assim, buscamos propor um olhar acerca de metodologias inovadoras, 

indo ao encontro das dimensões que a BNCC (2018) apresenta, no contexto da 

cultura digital. Pretende-se entender como os professores se apropriam dos 

objetos educacionais digitais. Essa perspectiva, deve vir ao encontro das 

necessidades e deveres da escola para com nossos jovens estudantes, para que 

vivenciem mudanças no campo educacional, no contexto da cultura digital. 

Ademais, é evidente repensar alternativas metodológicas, nas práticas 

educativas, e o papel do professor em correlacionar esse processo com as 

aprendizagens significativas presente no mundo dos estudantes. Assim, a 

normativa, em questão, trata a aprendizagem como processual, contínua no que 

se refere ao Ensino Fundamental para o Médio, e este com aprofundamento. 

Nesse sentido, é essencial buscar a relação das tecnologias digitais com as 

áreas do conhecimento a ser contempladas na definição de competências e 

habilidades, o que permite aos estudantes, entre elas: 

usar diversas ferramentas de software e aplicativos para compreender 
e produzir conteúdo em diversas mídias, simular fenômenos e 
processos das diferentes áreas do conhecimento, elaborar e explorar 
diversos registros de representação matemática;  
 
utilizar, propor e/ou implementar soluções (processos e produtos) 
envolvendo diferentes tecnologias, para identificar, analisar, modelar e 
solucionar problemas complexos em diversas áreas da vida cotidiana, 
explorando de forma efetiva o raciocínio lógico, o pensamento 
computacional, o espírito de investigação (BRASIL,2018, p.477). 

 

 Entende-se que a preocupação em direcionar tais necessidades à 

Educação Básica, faz-nos revistar a Base Nacional Comum Curricular (2018), a 

qual propõe as cultura digital numa perspectiva dialógica, propondo relações 
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pedagógicas mais desafiadoras, as quais oportunizam aos docentes e aos 

discentes novas formas de pensar e agir diante de um mundo em constante 

transformação e repleto de letramentos sociais necessários. Também, entende-

se, aqui, a necessidade de promover oportunidades de inclusão digital durante 

os processos específicos das aprendizagens, despertando nos estudantes, do 

Ensino Médio, uma condição questionadora e curiosa na construção para uma 

formação autônoma em sua vida social. Para que essa consolidação ocorra, há 

a necessidade de repensar métodos e  intenções claros, os quais devem ajudar 

possibilitar que os estudantes atinjam os objetivos de aprendizagens. Por esse 

caminho, ressalta-se que as aprendizagens estão relacionadas intimamente com 

os processos de ensinar. Consequentemente, pensar o papel do professor, 

nesse conjunto de especialidades educativas, exige um olhar para realidade. 

Nesse sentido, Freire (1996, p.28) destaca que “a capacidade de aprender, não 

apenas para nos adaptar, mas sobretudo transformar a realidade, para nela 

intervir, recriando-a, fala de nossa educabilidade(...)”. Nesse sentido, o professor 

precisa aprender para ensinar as competências digitais. 

Na nova tessitura social, a que todos estamos imersos na 
contemporaneidade, pondera-se ser imprescindível que os profissionais 
do campo da Educação apreendam/aprendam habilidades e 
competências no campo das tecnologias digitais, visto ser cogente 
repensar a todo o processo de ensino e aprendizagem adotado nas 
instituições escolares para que estas não se tornem obsoletas e fiquem 
à margem da cultura digital que marca a nova revolução sociocultural 
nos dias atuais (FOFONCA et al. p.38, 2018). 
 

Essa não estanqueidade do processo de ensino e de aprendizagem, em 

que o papel do professor começa a ser delineado com funções que perpassam 

as somente de mediadoras, mas que também proporcionem um repensar crítico 

com seus alunos nos caminhos traçados pelos conhecimentos digitais. Nesse 

pensamento, Fofonca (2018) descreve o perfil do professor curador, conceito 

este que abrange características de organizar, pesquisar, compartilhar e 

transformar os conhecimentos de forma dinâmica, objetiva e acessível aos 

estudantes. Evidentemente, traçar um perfil do professor exige relacionar a 

prática de ensino com os objetos educacionais digitais presentes na sua aula e 

como esses se constituem como elementos fundamentais para construção de 

uma metodologia, aqui, entendida como inovadora.  
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Diante desse caminho, os objetos educacionais digitais integram-se como 

construção do conhecimento digital, sendo seu conceito alvo de muitas 

discussões teóricas. Pensa-se em entender os objetos educacionais digitais, a 

partir das práticas dos professores, do Ensino Médio, numa ótica do campo 

construtor de conhecimentos digitais, o que se apresenta desafiador no processo 

de ensinar e de aprender. Portanto, essa perspectiva compreende-se em 

tentativas de ignorar a reprodução de conhecimento e destacar o conhecimento 

digital como resultado da prática em sala de aula com OED. Somando- se a isso, 

a autora descreve seu pensamento sobre Educação, poder e tecnologias como: 

Por sua vez, na ação do professor na sala de aula e o uso que ele faz 
dos suportes tecnológico que se encontram a disposição, são 
novamente definidas as relações entre o conhecimento a ser ensinado 
e a forma de exploração das tecnologias disponíveis para garantir 
melhor aprendizagem pelo aluno (KENSKI, p.19, 2007). 
 

  A presença das tecnologias digitais, na sala de aula, seja presencial, 

semipresencial ou inteiramente a distância, independe do modelo educacional, 

sem dúvidas, integram-se às aprendizagens dos estudantes, assim assumem 

um elo relacional nas interações comunicacionais entre si. Para Santaella 

(2010), todos os modelos educacionais se completam, o que torna o processo 

de ensinar e aprender enriquecedor. No entanto, Kenski (2007), menciona que 

esses processos são complexos com as suas respectivas especificidades. Para 

ela, é necessário pensar na concepção dos Objetos Educacionais Digitais, pois 

sua compreensão abre-se para proporções que vão além da sua função digital, 

com seu uso, pois se processam em possíveis possibilidades de prática 

educativa inovadoras em busca do conhecimento acessível e ininterrupto da 

cultura digital. Diante deste contexto, buscamos considerar como ponto de 

partida: 

Objetos Educacionais são elementos de um novo tipo de instrução 
baseada em computador, fundamentada no paradigma orientado a 
objetos da Ciência da Computação. A objetivação valoriza muito a 
criação de componentes (chamados Objetos), que podem ser 
reutilizados em vários contextos (DAHLLE, NYGAARD, [1996]; WILEY, 
p.3 – 2002).  
 

Esse pensamento fundamenta a contribuição das áreas da Ciências da 

Computação para Educação, localiza-se na construção de elementos, aqui 

considerados como Objetos Educacionais Digitais, no contexto educacional. A 

função digital dos OED conduz em pensar rapidamente, como uma ferramenta 



 POR UMA PRÁTICA EDUCATIVA INOVADORA 
 

 
142 

facilitadora para o trabalho do professor. No entanto, compreende-se em 

proporções que perpassam tal pensamento. Sua função digital está numa 

integração relacional nas práticas docentes, como uma estratégia que permeia 

tanto o conhecimento específico de áreas do conhecimento educacional, como 

o próprio conhecimento digital.  

Além disso, o trabalho com os objetos educacionais digitais promove uma 

série de contribuições pertinentes aos processos de ensinar e aprender. Dentre 

as contribuições, há destaques para a inclusão digital na escola e, também, abre 

oportunidades para a construção de práticas inovadoras em sala de aula. Esse 

pensamento, ainda, é construído com passos mais lentos, visto que, vislumbrar 

a adoção dos OED, cotidianamente, na escola, requer analisar e refletir o tempo 

todo sobre os processos educacionais (ensino e aprendizagem) para alcançar a 

qualidade no ensino.  

Assim, a relação OED e professor, também, traz o compartilhamento 

dessas aprendizagens entre professores e professores (curso de formação), 

alunos e alunos (ambientes diversos de aprendizagens) e vem a atingir uma 

profundidade compreendida como a comunidade escolar (reuniões, encontros, 

palestras formativas e outros).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreende-se que as mudanças das sociedades são reflexos da 

História como dinâmica em seu processo. Assim, entende-se por este estudo, 

ainda primário, que a tecnologia não pode ser pensada desvinculada da 

sociedade e da escola. Primeiramente, por apreender esse movimento numa 

trajetória de evolução ao encontro da necessidade não neutra e intencionada da 

sociedade tecnológica. Por conseguinte, interpreta-se que a escola, como 

sociedade imersa nesse condicionamento digital, abre-se para possibilidades de 

entender os Objetos Educacionais Digitais como integrantes de uma 

metodologia inovadora para o professor e significativa para os processos de 

ensino e de aprendizagem.  

Assim, podemos assegurar que as práticas educativas que integram 

tecnologias digitais com imersão na cultura digital, o que conduz o trabalho dos 

professores ao encontro desse contexto. Diante disso, pode há associação dos 
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jovens estudantes, essencialmente, presentes no mundo tecnológico somado ao 

mundo em que vivem, a sociedade vem a resultar significados em suas vidas 

práticas. A esse do exposto, alçar olhares para construção de uma sociedade 

sustentável e tecnológica com intenções justa e com posicionamentos contra as 

desigualdades sociais, é designar-se o compromisso não apenas escolar, mas 

também de compromisso com políticas públicas a contribuir ao ensino de 

qualidade. 
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CAPÍTULO 14 

 

PERSPECTIVAS PARA A INOVAÇÃO NO ENSINO 
MÉDIO:  DISCUSSÕES DA BNCC E OS NOVOS 

SENTIDOS NA ADOÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 
  

Roseli Terra Oliveira Costa30 

 

INTRODUÇÃO 

O presente capítulo tem como objetivo realizar uma discussão em relação 

à publicação da BNCC (2018), do Ensino Médio, baseada em legislações 

recentes e literatura que trouxeram possibilidades de enfrentar os desafios 

contemporâneos da Educação, no Brasil, para promover inovação neste 

segmento de ensino, a partir de políticas públicas que suscitem a incorporação 

das tecnologias digitais na prática, a fim de atender as demandas dos 

estudantes, nativos digitais.  

As abordagens em torno da educação têm suscitado muitas discussões, 

no Brasil. Educadores e estudiosos apontam que é necessário repensar sobre 

como se dá o processo educacional, a qualidade do ensino, a formação inicial 

do professor e a valorização da carreira docente em um contexto 

contemporâneo.  Somente um país que valoriza a educação e a prioriza como 

um dos focos principais nas políticas públicas, alcança melhorias na qualidade 

de vida e crescimento econômico que favoreçam o desenvolvimento industrial, 

humano e avanços tecnológicos.  

Podemos afirmar que o desenvolvimento econômico está diretamente 

relacionado ao modo como os governos definem as políticas públicas para a 
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Educação, estando o tema no centro dos debates, mas precisam sair do papel 

elaborando e implementando políticas públicas que possam promover um salto 

na qualidade educacional.  

É fato que muitos jovens matriculados, no Ensino Médio, fazem uso 

frequente das mídias digitais, possuem muita facilidade na utilização de diversas 

ferramentas tecnológicas, desde as mais simples as mais complexas, portanto, 

é  necessário que os docentes saiam da zona de conforto, advindo de um 

processo de ensino tradicional e lancem mão de metodologias inovadoras que 

explorem as potencialidades dos estudantes. Para isso, é necessário repensar 

a prática docente com a proposta de que  o professor assuma a posição de  
31curador do conhecimento, sendo um pesquisador que seleciona, organiza, 

agrupa os conteúdos e compartilha com os alunos para que, da mesma forma, 

sejam instigados a pesquisar, recriar, construir novos conhecimentos, 

despertando o interesse e até mesmo aprender com eles, pois o processo 

educativo desenvolvido até o final do século XIX não prevalece mais.  

 

Alguns desafios e novas perspectivas para a docência 

Diante das discussões introdutórias, é necessário rever as perspectivas 

para o trabalho docente, bem como perceber que tais profissionais estão diante 

de vários desafios, pois há uma constante necessidade de revisão da práxis, 

realizando sobretudo, uma imersão no mundo digital. Assim, o docente deve 

promover oportunidades de aprendizagens desafiadoras e instigantes aos 

estudantes, com foco na prática, onde os estudantes sejam motivados e 

perceber que o que aprendem tem significado, pois suas necessidades afetivas 

e socioculturais são consideradas.  

Pensando em uma Educação que corresponda as demandas de uma 

sociedade contemporânea, é urgente que os governos (Federal, Estadual e 

Municipal) implementem políticas públicas que impactem na melhoria da 

qualidade do ensino da Educação Básica, começando por rever os programas 

de formação inicial acadêmica dos cursos de licenciatura, promover formação 

 
31  De acordo com Bhargava (2009 apud BRITO; FOFONCA, 2018, p. 17), curador do 
conhecimento é um profissional que continuamente desenvolve pesquisas, encontrando, 
agrupando, organizando e, portanto, compartilhando o que há de mais relevante sobre um 
determinado conteúdo/conhecimento. 
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para os professores que atuam hoje nas escolas, além de valorizar o profissional 

da educação e carreira do magistério. 

 

Políticas Públicas Contemporâneas: hora de inovar 

Temos observado recentemente, no Brasil, alguns avanços nas políticas 

públicas educacionais como, por exemplo, a homologação da 32Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC/2018) e a publicação da Lei Nº 13.415/2017, que 

alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, 

estabelecendo a reforma na estrutura do Ensino Médio.  

Uma das principais mudanças, neste segmento de ensino, é a ampliação 

progressiva do tempo mínimo do estudante na escola, conforme disposto no Art. 

24 - § 1º A carga horária mínima anual, a partir de 02 de março de 2017, passa 

a ser de 1.000 horas, devendo ser ampliada para 1.400 horas, no prazo máximo 

de 5 anos. 

A Lei n.º 13.415/2017 definiu também uma organização curricular mais 

flexível e que contempla a oferta de diferentes possibilidades de escolhas dos 

estudantes, através de itinerários formativos com foco nas áreas de 

conhecimento e na formação técnica e profissional de interesse.  

Paralelamente à publicação desta lei, que instituiu a Reforma do Ensino 

Médio, foi publicada também a Resolução Nº 3, de 21/11/2018 que atualizou as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que devem ser 

observadas pelos sistemas de ensino e suas unidades escolares na organização 

do currículo que irá ofertar. 

 A BNCC  integra a Política Nacional da Educação Básica e espera-se 

através dela contribuir para o alinhamento de outras políticas públicas e ações, 

em âmbito Federal, Estadual e Municipal e assim superar a fragmentação das 

políticas educacionais, além de promover o fortalecimento do regime de 

 
32 A Base Nacional Comum Curricular trata de um conjunto de orientações que deverá nortear a 
(re)elaboração dos currículos de referência das escolas das redes públicas e privadas de ensino 
de todo o Brasil. A Base trará os conhecimentos essenciais, as competências, habilidades e as 
aprendizagens pretendidas para crianças e jovens em cada etapa da Educação Básica. A BNCC 
pretende promover a elevação da qualidade do ensino no país por meio de uma referência 
comum obrigatória para todas as escolas de Educação Básica, respeitando a autonomia 
assegurada pela Constituição aos entes federados e às escolas. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 07 de abr. de 2020. 
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colaboração entre as três esferas de governo e ser balizadora da qualidade da 

educação, respeitando as especificidades de cada rede e ente federado.  

Em 2017, após todas as etapas para elaboração do documento, foi 

homologada a BNCC para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental e,  

no início de 2020, após cumprimento de todas as etapas para aprovação, foi a 

vez da  BNCC do Ensino Médio que define os direitos de aprendizagens de todos 

os  alunos do Brasil. É uma mudança inovadora e  relevante no  processo de 

ensino e aprendizagem porque, pela primeira vez, um documento orienta os 

conhecimentos e as habilidades essenciais que bebês, crianças e jovens de todo 

o país têm direito de aprender,  ano a ano, durante toda a vida escolar. 

Tendo o Brasil, pela primeira vez, uma BNCC originalmente elaborada por 

especialistas em Educação, deste país, com a participação de professores e 

sociedade, tornou-se uma referência nacional para a formulação dos currículos 

dos sistemas e das redes escolares. Assim, para além da garantia de acesso e 

permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam 

um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, atividades para a 

qual a BNCC é instrumento fundamental, sendo um norte para que cada rede 

construa o seu currículo oficial. 

Nessa perspectiva, verificamos em Almeida e Valente (2012) que é 

preciso pensar sobre que currículo a escola tem oferecido aos seus alunos e 

defende a ideia de que é necessário que seja ofertado um currículo condizente 

com a realidade atual. Os autores apresentam conceitos novos para os 

educadores como web currículo, letramento digital e narrativas digitais, como 

possibilidades de inovação no processo de ensino e aprendizagem e 

assim propiciar o desenvolvimento de competências e habilidades, em 

ambientes que instigam a curiosidade epistemológica, estimulam a pergunta, a 

invenção/reinvenção e a transformação, como forma do estudante avançar no 

conhecimento.  

Almeida e Valente (2012) afirmam, ainda, que ao se trabalhar com as 

narrativas digitais há oportunidade para o docente explorar o potencial das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e, dessa forma, abre-

se uma “janela na mente” do estudante, oportunizando que amplie o saber, 

explore e investigue, cabendo ao professor, como mediador deste 

conhecimento, intervir e auxiliar na análise, seleção de informações e superação 
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de aspectos que ainda não domina, ajudando-o a atingir novo patamar de 

compreensão do conhecimento científico.  

A BNCC (2017; 2020) traz a oportunidade de integração das tecnologias 

e currículo de forma que estejam interligados, propiciando ao aluno construir o 

seu saber tendo como suporte as   mídias digitais. Dessa forma, os saberes são 

consolidados de forma crítica e seletiva, a partir de mediação significativa do 

professor, que não se posiciona como detentor do saber, mas sim um tutor no 

processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes.  

Há de se considerar também que a melhoria do ensino no País, perpassa 

por investimentos na formação, profissionalização e no prestígio da carreira do 

magistério. Quanto a essas questões, Gatti (2013 p.56) afirma 

O profissional docente da educação básica merece uma atenção maior 
de conselheiros de educação, gestores, coordenadores de curso, 
professores do ensino superior, no que se refere à sua iniciação 
formativa – estrutura, currículo e dinâmica das licenciaturas. Esse 
problema vem assumindo contornos éticos, de respeito e valor. Dos que 
detêm responsabilidades sobre essa questão se requer conhecimento e 
compromisso com a educação básica e com a própria licenciatura e 
seus estudantes. A maneira como esse problema formativo vem sendo 
tratado nas políticas públicas denota leniência dos poderes públicos 
quanto aos professores da educação básica, cujo currículo formativo 
tem se mantido enrijecido por um século, com aligeiramentos visíveis no 
tempo. O mesmo se pode afirmar quanto à carreira docente e nestas 
condições não dá para falar em valorização da docência (GATTI 2013, 
p.56).  
 

Com a BNCC, a Educação brasileira tem uma oportunidade única de 

melhorar consideravelmente o ensino no País e este estar em sintonia com os 

desafios do Século XXI, contribuindo para a formação de uma sociedade mais 

justa, democrática e inclusiva que promova a diminuição das desigualdades 

sociais, entretanto, é necessário investir na formação dos professores para que 

atuem de forma eficaz neste contexto de mudanças e inovação no ensino. Para 

Akerman (2019),  

Um dos principais desafios da Educação no Brasil em 2019, é o apoio à 
formação continuada nas redes, para a implementação da BNCC, uma 
vez que esse é o elemento central para o sucesso da implementação 
dessa política. Os docentes deverão estar preparados para a condução 
dos novos currículos e recursos pedagógicos adequados a nova 
proposta de ensino para atender aos alunos desta geração além de 
adequar os livros didáticos (PNLD) no Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Básica (Saeb-Inep). Portanto, ainda existe uma série de 
desafios a serem superados para que a BNCC, de fato, seja efetivada 
em todas as escolas do País e possa cumprir o seu papel de promover 
a aprendizagem e reduzir as desigualdades garantindo, principalmente, 
que as oportunidades educacionais das crianças e dos jovens mais 
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vulneráveis não sejam determinadas por seu local de moradia ou 
situação socioeconômica 33(AKERMAN 2019, p. 35). 
 

Compreende-se, portanto, que para que o Brasil consiga melhorar a 

qualidade do ensino é preciso inovação e investimento em políticas públicas que 

promovam ações articuladas, para o aprimoramento da formação dos 

professores que atuam no Ensino Básico e assim possibilite que as crianças e 

jovens atinjam seu pleno potencial.  

A implementação da BNCC (2017/2020) representa um grande marco 

para o Brasil e oportunidades para um salto de qualidade na educação. O 

documento aponta as 10 (dez) competências gerais que as escolas devem 

promover além do desenvolvimento intelectual, tendo também um olhar para  o 

social, o físico, o emocional e o cultural, compreendidos como  dimensões 

fundamentais para a perspectiva de uma educação integral, como segue: 1- 

Conhecimento; 2-Pensamento científico, crítico e criativo; 3- Repertório cultural; 

4-Comunicação; 5-Cultura digital; 6-Trabalho e projeto de vida; 7-Argumentação; 

8-Autoconhecimento e autocuidado; 9-Empatia e cooperação e 10- 

Responsabilidade e cidadania. 

Ressalta-se que com a homologação da BNCC, inevitavelmente, haverá 

mudanças nos currículos e projetos pedagógicos das redes de ensino e das 

escolas, que terão que se inovar, utilizar novas metodologias e recursos 

coerentes com as propostas previstas no documento. 

Quanto ao futuro, as políticas públicas devem trilhar um caminho que 

possibilite atrair, formar e selecionar pessoas motivadas para carreira do 

magistério, além de desenvolver programas de formação inicial acadêmica, 

condizentes com essa nova onda, para que os futuros professores sejam 

preparados para utilizarem  ferramentas e metodologias adequadas e 

inovadoras e assim promover as aprendizagens necessárias para o sucesso dos 

estudantes do século XXI.  

 

 
33 Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019- Os desafios para implementar a Base Nacional 
Comum Curricular) - Ivan Gontijo Akerman –   Coordenador de Projetos do Todos Pela 
Educação.p.37 Disponível em: www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/302.pdf. 
Acesso em: 08 abr. de 2020. 
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Políticas públicas inovadoras para o Ensino Médio 

Transformar o Ensino Médio para que se torne mais atrativo e tenha 

conexão com os interesses e demandas da juventude é um dos principais 

desafios do Brasil.  É urgente tornar o ambiente escolar interessante para os 

jovens, pois o que se têm observado é que, além das defasagens de 

aprendizagem das etapas anteriores, ainda há a baixa qualidade do currículo e, 

pouco ou quase nenhum, incentivo ao protagonismo juvenil e seus projetos de 

vida. Esse fato tem causado desinteresse dos jovens em concluir esta etapa tão 

importante da vida, ocasionando altos índices de evasão escolar.  

Nesse sentido, são assertivas as recentes políticas públicas do Governo 

Federal em propor a Reforma do Ensino Médio, onde é traçado um novo modelo 

de ensino, onde a trajetória escolar será dividida em duas partes, sendo a 

primeira uma formação geral, trajetória obrigatória para todos os estudantes, e a 

segunda os itinerários formativos.  

Os itinerários formativos têm como objetivo aprofundar os conhecimentos 

dos conteúdos trabalhados na Base Nacional Curricular Comum (formação 

geral) e serão construídos a partir das quatro áreas de conhecimento da 

formação geral e de uma quinta área: a Formação Técnica e Profissional, 

podendo haver combinações e arranjos curriculares diversos, de acordo com o 

contexto local e interesses dos jovens estudantes para construção de seu projeto 

de vida. 

Todos os estudantes têm direito de aprender o que é essencial para seguir 

seu caminho depois da escola, não importa onde estão estudando e é isso que 

a BNCC garante: aprendizagens comuns e obrigatórias, conectadas às 

competências que preparam os jovens para a vida. 

 Essa geração é constituída por jovens que convivem diariamente com às 

tecnologias digitais e levam estas para dentro da sala de aula, através de 

celulares e tablets, tendo acesso facilitado às informações em suas mãos, 

portanto, os professores têm a oportunidade de utilizar estas ferramentas a favor 

da aprendizagem dos estudantes.  

É preciso considerar o contexto educativo em sua totalidade, não somente 

as mudanças proporcionadas na sala de aula, na maneira como o professor 

ensina e na aprendizagem dos alunos, mas considerar a escola como um todo 
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ao usar as TDIC como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem. Sobre 

essa questão, Vosgerau (2011) afirma que 

[...] se realmente queremos que as tecnologias representem benefícios 
na aprendizagem e na vida dos alunos, temos de começar a enxergar a 
escola como um todo, analisar as possibilidades, os limites, os entraves 
para escola se tornar realmente um espaço de inclusão social e digital, 
levando de fato nossas crianças e jovens a aprender mais e melhor 
(VOSGERAU 2011, p.37). 
 

Nessa vertente, é possível afirmar que o uso adequado das TDIC na 

formação dos professores e na sala de aula é um grande facilitador e pode 

contribuir para a formação plena dos estudantes, culminando com grandes 

transformações na sociedade, neste contexto contemporâneo. A exigência social 

imposta pela contemporaneidade é um novo paradigma em Educação, que, na 

expressão de Tedesco (2010), 

[...] funda-se na demanda por uma escola justa e, para se ter uma escola 
justa, segundo esse autor, precisamos de professores que assumam 
esse compromisso e estejam preparados para isso. A escola justa – que 
faz justiça social – é aquela que, sem degenerar, inclui, não exclui e 
qualifica as novas gerações. É aquela que lida com as 
heterogeneidades, as respeita e leva a aprendizagens eficazes. Ou seja, 
aquela escola em que os alunos aprendem de forma significativa e se 
educam para a vida como cidadãos. Assim, esse novo paradigma 
solicita cada vez mais que o profissional professor esteja preparado para 
exercer uma prática educativa contextualizada, atenta às 
especificidades do momento, à cultura local e ao alunado diverso em 
sua trajetória de vida e expectativas escolares (TEDESCO, 2010 apud 
GATTI, 2013, p.53). 
 

O que vivenciamos, segundo Martín-Barbero (2006), é uma 

transformação nos modos de circulação do saber, que, disperso e fragmentado, 

circula fora dos lugares sagrados que antes o detinham e das figuras sociais que 

o geriam. Portanto, neste contexto, a escola deixa de ser o único lugar da 

legitimação do saber, o que se constitui em um enorme desafio para o sistema 

educativo.  

Nessa perspectiva, vale considerar ainda que os avanços tecnológicos 

estão promovendo grandes transformações na sociedade e estas são positivas 

quando verificamos a praticidade, economia de tempo, facilidade de acesso a 

informações e modernizações. Sobre essas análises, Kenski (2012), concorda 

com Martín-Barbero (2006), quando afirma que  

Na era da informação, comportamentos, práticas, informações e 
saberes se alteram com extrema velocidade. Um saber ampliado e 
mutante caracteriza o estágio do conhecimento na atualidade. Essas 
alterações refletem-se sobre as tradicionais formas de ensinar e 
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aprender possibilitadas pela atualidade tecnológica. Abrir-se para novas 
educações, resultantes de mudanças estruturais de ensinar e aprender 
possibilitadas pela atualidade tecnológica, é o desafio a ser assumido 
por toda sociedade (KENSKI, 2012, p.41). 
 

Se a escola deve atender aos anseios desta sociedade contemporânea, 

tem que experimentar novos caminhos e estratégias de ensino e de 

aprendizagem e a tecnologia em sua plenitude, possui dimensões positivas para 

que o saber-fazer docente se amplie, transformando numa práxis dialógica, a fim 

de que o professor cumpra com o seu papel e corresponda às mudanças 

advindas da cultura digital. Nesse sentido, Brito e Fofonca (2018) afirmam 

também que 

É relevante destacar que cultura digital é constituída numa complexa e 
ampla rede de significações ligadas às tecnologias digitais da 
informação e da comunicação (TDIC), produzindo múltiplas linguagens 
(visual, icônica, audiovisual, oral, musical, escrita) que possuem como 
principal característica a convergência, entrelaçando significados em 
torno e métodos, caminhos para se chegar de um fluxo contínuo e 
ininterrupto de formação, acesso à informação e ao conhecimento 
(BRITO; FOFONCA, 2018 p.36). 

 

Diante desse desafio, podemos nos deparar com resistências de alguns 

docentes que adotam uma posição defensiva e, às vezes até negativa, no que 

se refere às mídias e às tecnologias digitais, como se pudessem deter esta nova 

onda, que faz com que o profissional tenha que rever suas concepções de 

educação e metodologias de ensino,  arraigadas pelo ensino tradicional. É 

salutar que, perante essa nova ordem das coisas, a escola e seus profissionais 

busquem compreender o que se passa e se disponham a interagir com as novas 

possibilidades de ensino, tendo como suporte as mídias digitais.  

Para Fofonca e Fischer (2017, apud Brito e Fofonca, 2018),  

O professor-curador possui um encontro intrínseco com a pesquisa de 
informações acessíveis no ciberespaço, nas redes de conhecimento 
digitais, integrando ao processo de pesquisa o agrupamento, a 
organização e o compartilhamento de informações que, por fim, 
transformam-se em conhecimento acessível e dissecado a partir de um 
planejamento educacional em suas aulas, seja na modalidade 
presencial ou a distância. 
 

Ao adotar uma postura de curador do conhecimento, o docente amplia o 

seu saber, seleciona, organiza e agrupa os conteúdos para compartilhar com os 

alunos para que, da mesma forma, sejam instigados a pesquisar, recriar e 

construir novos saberes. 
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Todas essas mudanças são necessárias mas, para que sejam bem 

sucedidas é preciso que haja compromisso e responsabilidade dos Governos na 

implementação de políticas públicas que promovam também melhores 

condições de trabalho para os docentes, formação inicial e continuada 

adequadas, avaliação de desempenho dos profissionais de educação com 

reconhecimento financeiro, valorização da carreira do magistério além de 

insumos necessários para o desenvolvimento de um ensino de qualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É essencial  valorizar os avanços já alcançados na Educação brasileira e 

evitar retrocessos como, por exemplo, a garantia de acesso à Educação Básica 

e trilhar caminhos que promovam a melhoria no desempenho dos alunos e 

qualidade do ensino, em especial nas escolas públicas, entretanto, para que o 

país promova a qualidade da educação é salutar  reconhecer a urgência dos 

problemas, buscar em outros governos as iniciativas de sucesso e implementar 

políticas públicas semelhantes que favoreçam mudanças que impactem na 

realidade de cada localidade. 

Com as políticas públicas recentes implementadas pelo Brasil, como a 

homologação de uma Base Nacional Comum Curricular, para o Ensino Básico e 

a Reforma do Ensino Médio, abrem-se os horizontes para alcançarmos melhoria 

da qualidade do ensino e desempenho dos alunos  e assim podemos vislumbrar  

um futuro mais promissor, pois uma educação condizente com as demandas  

desta nova geração de estudantes pode transformar o pais.  

Com a incorporação de novas práticas educativas e as TDIC sendo 

utilizadas como ferramenta de trabalho docente, surgem grandes contribuições 

para o processo de ensino  e aprendizagem dos estudantes, mas também coloca 

em evidência a importância para a formação de professores, de forma que  sejam 

letrados digitais, isto é, professores e alunos que se apropriam crítica e 

criativamente da tecnologia, dando-lhe significados e funções em vez de 

consumi-la passivamente, utilizando-as para além de um uso meramente 

instrumental, mas sim nas práticas sociais do cotidiano.  

 Vale ressaltar que as transformações em todas as áreas da sociedade 

estão refletindo no processo de ensino e aprendizagem, pois com as TDIC os 
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alunos têm acesso a muitas informações na palma de sua mão, portanto, para 

esta geração conectada, a última coisa que um professor precisa dar é 

informação, pois isso eles já têm demais, entretanto, como curador do 

conhecimento, deve despertar nos estudantes a capacidade de desenvolver uma 

boa pesquisa, selecionar e extrair um sentido da informação, perceber a 

diferença entre o que é importante e o que não é, e acima de tudo, combinar os 

muitos fragmentos de informações e construir o conhecimento. 

Portanto, torna-se cada vez mais necessário incorporar nas práticas 

educativas novas formas de ensinagem, despindo-se de concepções, 

paradigmas que não atendem mais preceitos do conhecimento aberto, dialógica 

e sem hierarquias, especialmente, deixando de lado práticas de ensino arcaicas 

e do saudosismo. Desta forma, caberá à docência incorporar em sua prática 

novas forma de ensinar para que contemple as expectativas de uma sociedade 

em constante transformação, transitória e conectada à múltiplas tecnologias 

digitais e imersivas, visto que integram de maneira “invisível” ao contexto social 

e, portanto, já fazem parte, de alguma maneira, da vida de docentes e discentes. 
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CAPÍTULO 15 

 

A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO ATUAL: DESAFIOS PARA 
A ADOÇÃO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS INOVADORAS 

                                                                                        

                                                                              Ademilde Aguilar Moreira34 

 

INTRODUÇÃO 

           O presente texto avaliou a questão da Educação no contexto atual, 

permeado pela pandemia do novo Coronavírus e os desafios relacionados às 

práticas educativas inovadoras, já que professor e estudantes se encontram 

separados fisicamente. Assim, tem-se como objetivo repensar a prática 

pedagógica do professor, numa abordagem sobre a tecnologia na Educação a 

Distância, como possibilidade de reinvenção do papel da docência. 

          Para tanto, como professora na modalidade de ensino, Educação de 

Jovens e Adultos II, na rede municipal de Campinas, Estado de São Paulo, foram 

feitas as seguintes perguntas: quais reflexões esse momento proporciona em 

relação à prática pedagógica? O que mudou? O que o professor de antes diria 

para o professor de agora? O que o professor de agora tem aprendido com essa 

experiência?  

          Todas essas perguntas remetem-nos à discussão e à reflexão sobre a 

formação de professores, que está muito aquém, neste momento, no que se 

refere à utilização da tecnologia e plataformas. Essa carência de preparo 

tecnológico do professor, foi desvelada durante a pandemia e, acreditamos que 

tenha causado muitos impactos em muitos professores, no sentido emocional e 

pedagógico. E é compreensível que seja assim, pois estamos diante de algo 

muito novo e o novo causa choque e, conforme Freire (2019, p. 63), “este choque 

entre um ontem esvaziando-se, mas querendo permanecer, e um amanhã por 

se consubstanciar, que caracteriza a fase de trânsito como um tempo 

anunciador”.  
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         São muitas incertezas que nos colocam numa realidade totalmente nova, 

porém, buscamos colocar o estudante como centro, como objetivo de todas as 

ações pedagógicas, por isso, repensar práticas inovadoras é preciso.  O atual 

momento nos permite reinventar a nossa prática pedagógica e acompanhar as 

mudanças com a tecnologia, já que somos uma sociedade digital. Fomos 

surpreendidos por uma pandemia que nos oferece um novo cenário, o qual, 

obrigatoriamente, faz com que tenhamos de aprender novas metodologias que 

subsidiem as práticas pedagógicas para manter contato com o estudante.  

        O professor de agora deve se adaptar à nova realidade para continuar 

trabalhando e manter o vínculo com seus alunos a distância, fazendo uso de 

diversas ferramentas tecnológicas digitais, tais como celular, computador, 

Chromebook, notebook, tablet e, também, aprender a se comunicar com as 

pessoas para toda e qualquer finalidade por meio dessas ferramentas.  

         A tecnologia digital já batia às nossas portas antes da pandemia e sofria 

resistência por parte de alguns profissionais da Educação, porém, no contexto 

atual, não temos escolha,  fomos inseridos num novo processo cultural, que se 

vai tecendo, de maneira abrupta, não sei, mas, está sendo construído rumo a 

uma nova forma de Educação, que vislumbramos ser bem diferente do que era 

há algum tempo. Tudo, neste contexto atual, é desafiador, entretanto, na 

Educação, o foco deverá ser sempre o estudante, porque este deve ser o 

objetivo da Educação, ele deve ser alvo de todas as propostas e implementação 

de ações educativas e transformadoras para a libertação e emancipação.  

          Certamente, a Educação não será a mesma e, para tanto, propomos o 

diálogo a seguir, com olhares para a inovação, na formação tecnológica de 

professores, e com a potencialidade da tecnologia na Educação, como 

possibilidade de reinvenção do professor. 

  

A formação de professores e os preceitos de uma reinvenção  

           Dentro da perspectiva de formação de professores, queremos destacar a 

formação pedagógica tecnológica que se faz tão necessária no atual contexto de  

isolamento social, em meio à pandemia do novo Coronavírus, que Gatti (2013) 

chama a atenção para o grande desafio diante das mudanças sociais em 

andamento, o que recai na formação inicial oferecida, nas licenciaturas, na 
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formação do professor; a autora afirma que a formação que os professores, da 

Educação Básica, recebem no ensino superior, reflete no seu trabalho. O que a 

leva a sinalizar a necessidade para a realização de uma revolução na estrutura 

e nas dinâmicas curriculares, relativas à formação de professores para a 

Educação Básica, em nível superior, o que ela alega nunca ser levado a sério e 

questiona por que mudanças profundas e reais não ocorrem na Educação, se há 

muito tempo e por muitos estudos, tem-se falado na crise educacional e nas 

fragilidades formativas. Por que a teoria, exposta nas propostas e debates 

políticos, não coaduna com a prática? 

          Dialogando com Gatti (2013), Maia e Barreto (2012) alegam que as 

escolas não ficaram alheias à tecnologia digital, investem nas ferramentas e em 

todos os equipamentos necessários para as práticas educativas, porém, os 

professores não recebem formação para lidar com esses aparatos e, nesse 

sentido, conforme Maia e Barreto (2012), “há um descompasso entre a aquisição 

de recursos tecnológicos e a preparação docente para a utilização pedagógica”.  

          Segundo Freitas (2010), o letramento digital, na formação do professor, é 

algo necessário, diante da realidade que vivemos, em que a comunicação com 

os alunos, principalmente, está ocorrendo por meio digital e considerando-se que 

cada um tem um celular.  A preocupação com o uso da tecnologia foi sempre 

maior que o letramento digital na formação de professores, o que, no contexto 

atual, foi desvelado e, por isso, os professores encontraram e ainda encontram 

muitas dificuldades para lidar com as ferramentas digitais. 

         Dialogando com Freitas (2010), Almeida e Silva (2011) defendem que a 

ferramenta digital seja agregada à prática docente, que é tão cobrada, mas 

esquecida pelas universidades, na formação de professores. 

          Nesse sentido,  

[...] o advento de uma nova cultura, trazida pelas tecnologias da 
comunicação, abriu novos horizontes para a educação: o ensino e a 
aprendizagem, docência e a pesquisa, os conteúdos e os currículos 
escolares, a formação e a educação e as finalidades históricas dos 
sistemas nacionais de educação foram decisivamente, provocados 
pelos novos meios de comunicação (CHIZZOTTI, 2020, p.495). 
 

         Segundo Pischetola (2020), pensando na formação de professor, as 

máquinas estão mudando o nosso comportamento, e que  estas não existem só 

para ajudar o professor, mas, que elas mexem com a prática pedagógica, no 
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entanto,  por outro lado, desenvolvem, no professor, a confiança e a autonomia 

para lidar com as mesmas, todavia,  para isso, é preciso que o professor se abra 

para encarar o novo, o imprevisível, o não planejado, o risco, para inovar.  

Pischetola (2020) chama a atenção para o fato de que o professor não deve 

trabalhar online, como se trabalha presencialmente, é necessário pensar no 

tempo de aula, pois, presencialmente, o trabalho muda completamente, já que o 

estudante está diante do professor. 

 

Possibilidades de reinvenção da docência 

Pensando no novo processo cultural que está sendo construído e no qual 

fomos inseridos, devido à necessidade de mantermos o vínculo e a comunicação 

com o estudante e com as pessoas, mesmo à distância, dialogamos com 

Santaella (2013) que apresenta uma abordagem a respeito do potencial da 

tecnologia, ferramenta que ganhou destaque principal, no atual contexto de 

isolamento social, e de extrema importância na Educação, provocando o 

professor a reinventar e inovar a sua prática pedagógica, para possibilitar e 

continuar o seu trabalho com os estudantes de modo virtual. 

Nesse sentido, Santaella (2013) pretende definir o sentido com que a 

Educação formal, informal e a não formal está sendo empregada e defende  

reflexão  ao considerar a Educação a distância, porque, segundo ela, esse 

modelo de Educação é aquele que é operado via rádio, telecursos, vídeos e 

outras vias similares e não considera o mesmo, quando o diálogo  humano-

computador está em atuação e as tecnologias comunicacionais fizeram emergir 

os seguintes processos de ensino-aprendizagem: processos baseados na 

tecnologia do livro; Educação a Distância, e-learning, e aprendizagem em 

ambientes virtuais e m-learning ou aprendizagem móvel.  

              Conforme Santaella (2013), a maioria dos modelos educacionais que 

pararam no tempo ainda permanece inamovível e assim os resultados obtidos 

pelo modelo a distância sempre foram discretos, porque tendem a copiar para 

as telas ou rádios, de modo artificial, os procedimentos de ensino próprios das 

atividades presenciais e, ainda, temos a reação negativa das mídias que querem 

tirar a sua credibilidade. 
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                Considerando-se o fato de que já somos parte de uma sociedade 

digital ou, provavelmente, caminhando para tal, visto que a presença das 

ferramentas tecnológicas no nosso cotidiano é grande, na escola prevalecia, em 

potencial, a aula tradicional. Como era possível isso? Se até outro dia as crianças 

chegavam à escola com experiências de acesso à tecnologia móvel 

independente da classe social? 

               Santaella (2013) não considera a aprendizagem com uso do 

computador a distância mais, porque ele permite conversar e, simultaneamente, 

ver a pessoa, então é presença e ausência, presença ausente, ou ausência 

presente, portanto segundo ela, as expressões “educação on-line” ou ambientes 

virtuais de aprendizagem, ou e-learning adequam-se melhor a esse modelo. A 

inserção do e-learning trouxe mudanças substanciais no processo pedagógico, 

bem diferentes da transmissão via presencial ou via meios de massa.  

             Já o m-learning (SANTAELLA, 2013) é um paradigma que significa 

Educação online acrescida da mobilidade, tem a vantagem de o aprendizado 

chegar a qualquer lugar, a qualquer hora. Com as facilidades de acesso e 

comunicação móvel, o aluno pode colocar em prática o que aprendeu e trocar 

experiências de aprendizagem. Segundo a autora, nenhuma tecnologia da 

linguagem e da comunicação elimina e tira o valor das tecnologias anteriores e 

propõe que cada uma das formas de aprendizagem apresenta potenciais e 

limites que lhe são próprios. 

             Em consonância, para Almeida e Valente (2012), não basta ter 
o instrumento, saber ligar e desligar, mas saber utilizá-lo de modo crítico 
e formativo. Isso vale para professores e estudantes que, na atual 
realidade, dispõem, principalmente, do dispositivo tecnológico, como 
ferramenta para os estudos e, dentro dessa perspectiva, professores e 
alunos devem ficar atentos ao grande volume de informações na 
internet, para saber selecionar conteúdos com criticidade. E, nesse 
sentido, para reafirmar o valor do potencial da tecnologia: Nunca fui 
ingênuo apreciador da tecnologia: não a divinizo, de um lado, nem a 
diabolizo, de outro. Por isso mesmo sempre estive em paz para lidar 
com ela. Não tenho dúvida nenhuma do enorme potencial de estímulos 
e desafios à curiosidade que a tecnologia põe a serviço das crianças e 
dos adolescentes das classes favorecidas (FREIRE, 2019, p. 85). 
 

             De acordo com (SOUSA; MOITA; CARVALHO, 2011, p.25), “torna-se 

maior a necessidade do envolvimento entre as áreas tecnológica e educacional” 

e, ainda, defendem que a ferramenta digital, aproxima docentes e discentes, 

além de motivar o estudante para a aprendizagem. 
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             Conforme Streck e Rosa (2019), as tecnologias digitais mudaram as 

formas de comunicação e interação no mundo e com o mundo, as relações de 

trabalho são diferentes, as escolas não são mais as mesmas e em especial na 

última década, a forma como interpretamos a realidade, como recebemos as 

informações e as significamos, sofreu uma profunda ruptura em função das 

redes sociais e suas “bolhas digitais”, cujo potencial para propagação de notícias 

falsas tem tornado turvas e embaralhadas as “leituras” de mundo.  

             Segundo Brandão (1995, p.7), “ninguém escapa à educação; em casa, 

na rua, na igreja, na escola; aprender, ensinar a ensinar e ensinar a aprender, 

para saber fazer no convívio diário e já que “ninguém escapa da educação”, seria 

bom ao menos, compreendê-la”. 

             Nem sempre houve escola e nem sempre ela foi do jeito que a 

conhecemos. Em vários momentos da história, tipos diversos de sociedades 

criaram diferentes caminhos para percorrer a estranha aventura de lidar com o 

saber e os poderes que ele carrega consigo e, na realidade atual, em meio à 

pandemia, em que a tecnologia que antes era opção, hoje é o único caminho 

para a comunicação e interação com o mundo e com os outros.  

             Nesse contexto, conforme Moreira e Schlemmer (2020),  a evolução das 

tecnologias digitais e das redes de comunicação também digitais, propiciou o 

surgimento de uma sociedade que passa a adquirir novos hábitos no mundo do 

trabalho, e inseridos, em novos cenários de ensino e de aprendizagem, 

professores e estudantes são obrigados a trabalharem novas metodologias e 

práticas, em ambientes online, que, em meio a uma pandemia do novo 

Coronavírus, foram impossibilitados de frequentarem o espaço físico das 

instituições educacionais. 

            Nesse sentido, este capítulo propôs-se a refletir sobre as mudanças 

marcadas pelo século XXI, que segundo Brito e Fofonca (2018), época na qual 

se enxerga fortemente o “viver-se” imerso no mundo digital. De acordo com 

Morin (2000), para abrir-se para “novas educações”, o homem deve ser criativo, 

reflexivo, curioso, investigador e ser capaz de atender às novas exigências 

postas pela contemporaneidade e consciente de que com as mudanças 

tecnológicas, os conhecimentos mudam todos os dias e que o saber é provisório, 

são os princípios da instabilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Evidencia-se, a partir das considerações dos autores utilizados como 

suporte teórico-reflexivos, a necessidade de uma articulação entre a integração 

das tecnologias educativas e relação com a formação de professor, visto que 

não adianta investir em equipamentos tecnológicos de alta complexidade, sem 

que o professor seja capacitado para a sua utilização, com a finalidade de 

avançar nos estudos de seus estudantes e em seu próprio desenvolvimento 

pessoal e profissional. 

Temos muito que aprender e se reinventar, é importante termos 

consciência das prováveis mudanças que ocorrerão na Educação e que a 

ausência, na formação de uma competência tecnológica digital de professores, 

trouxe grande preocupação, o que sinaliza para a necessidade de mudanças nos 

cursos de licenciatura e para as organizações educacionais, que devem investir 

na potencialização tecnológica de seus profissionais, com a premissa de que a 

aprendizagem do Século XXI necessita de novas competências. 

Quanto ao potencial das tecnologias digitais e das redes de comunicação 

também digitais, elas mudaram as formas de comunicação entre os homens, 

provocando a reinvenção, a criatividade, a curiosidade naqueles dispostos e 

abertos às novas questões, pois, com as mudanças tecnológicas, os 

conhecimentos mudam todos os dias.  

Nesse sentido, cabe salientar que as falhas no sentido pedagógico e de 

formativas contribuíram e contribuem para os acertos de hoje e, nesse contexto 

de pandemia, provocada pelo novo Coronavírus, nem tudo pode ser visto como 

negativo, a experiência de se trabalhar on-line, sem dúvida, está potencializando 

as reuniões entre professores; outras reuniões que, dificilmente, aconteceriam, 

presencialmente, e seria bem difícil reunir tantas pessoas, considerando-se 

obstáculos, como o horário, lugar e o deslocamento das pessoas. 

Espera-se que o presente texto, contribua para um debate mais intenso à 

respeito da formação de professores e para que tenhamos mais êxito no 

processo de integração das tecnologias digitais na educação, como 

possibilidade de reinventar a prática pedagógica, em seus muitos formatos, no 

atual contexto. Para tanto, sem perder de vista que objetivo de repensar a prática 

pedagógica deve ser constante, por parte dos gestores e da docência, 
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especialmente, ter como premissa a importância de uma reinvenção educativa 

diária. Portanto, esse momento atual proporciona muitas reflexões, em relação 

à prática pedagógica contemporânea, pois foi a partir do fato do Covid-19 que 

fomos impulsionados a reaprender com o novo, com a inovação educativa, 

diante das mudanças, mesmo que estas sejam redimensionadas por conta 

pandemia – também, foi possível nos instigar para realizar mudanças em nossas 

práticas. 
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CAPÍTULO 15 

 

DIRETRIZES METODOLÓGICAS PARA A CONSTRUÇÃO 
DE PROJETO DE VIDA NO ENSINO MÉDIO 

  

Reginaldo Aparecido de Oliveira35 

 

INTRODUÇÃO 

O Ensino Médio no Brasil tem passado por muitas transformações 

permeadas por dimensões econômicas, sociais, culturais e políticas ao longo 

dos anos, porém, especificamente no últimos anos tem sido marcado por uma 

grande queda nas matrículas; ausência de professores especialistas, sobretudo 

química, física e biologia; além de desempenho insatisfatório dos estudantes nos 

exames, notadamente, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) conforme relatório apresentado por 

Nora Krawczyk para a Organização Não-Governamental Ação Educativa. 

Segundo este mesmo relatório, “docentes e estudantes falam em desinteresse, 

falta de qualidade, desmotivação” (KRAWCZYK, 2009, p. 5), questão por sinal 

que tem motivado novas discussões sobre quais os devidos objetivos da 

formação em nível médio no Brasil atual. 

No ano de 2018 foi aprovado pelo Ministério da Educação a Etapa Médio 

que é parte integrante da Base Nacional Curricular Comum (BNCC). Trata-se de 

um conjunto de orientações que deverá nortear os currículos das escolas 

públicas e privadas de todo o Brasil, trazendo os conhecimentos essenciais, as 

competências e as aprendizagens pretendidas para crianças e jovens em cada 

etapa da educação básica em todo o país. Segundo o documento, as 
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aprendizagens propostas devem “contribuir para que os estudantes possam 

construir e realizar seu projeto de vida, em consonância com os princípios da 

justiça, da ética e da cidadania (BRASIL, 2018, p. 471). 

Tendo como recorte especificamente o estudante do Ensino Médio na 

atualidade e a sua relação com a construção de um projeto de vida em 

consonância com os princípios da cidadania, este trabalho se propõe a discutir 

a construção de um projeto de vida a partir da concepção de busca de sentido 

em Viktor E. Frankl (2018) e quais relações esta construção deve manter com a 

formação cidadã do estudante do Ensino Médio. 

 O Ensino Médio no Brasil vive uma permanente tensão sobre seu sentido, 

ora com foco na preparação para o ingresso no ensino superior, ora para o 

mercado de trabalho ou para o exercício da cidadania. Tais indefinições 

associadas a grande desigualdade social existente no Brasil tende a dificultar 

que o estudante, personagem fundamental neste processo, possa visualizar-se 

dentro de um projeto de vida que possua sentido e possa ser digno de ser vivido. 

Nessa condição, a busca por sentido que subsidie a construção de um projeto 

de vida que, por sua vez, possa contribuir para a formação cidadã do estudante 

passa a ser uma discussão extremamente necessária.    

O objetivo principal desta pesquisa se concentra em discutir a indicação 

da BNCC para a construção pelo estudante de um projeto de vida, em 

consonância com princípios de cidadania, a partir da concepção de busca de 

sentido em Viktor E. Frankl (2018). 

Também são objetivos específicos deste trabalho a análise de 

documentos e dados que buscam retratar o Ensino Médio na atualidade; 

compreensão do conceito de projeto de vida, apresentado na BNCC a partir de 

leituras em Viktor Frankl e estabelecimento de diretrizes que possam contribuir 

com a construção de um projeto de vida por estudantes do Ensino Médio em 

consonância com a sua formação cidadã. 

Face aos objetivos propostos a pesquisa teve um caráter qualitativo com 

pesquisa bibliográfica, na busca de compreensão do contexto do estudante do 

Ensino Médio na atualidade utilizando-se para isto textos científicos e relatos de 

experiências publicados em revistas eletrônicas, bem como dados estatísticos 

divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira Legislação e Documentos (INEP) referente ao Ensino Médio no Brasil. 



 POR UMA PRÁTICA EDUCATIVA INOVADORA 
 

 
168 

A análise se deu de forma dialógica com vistas à construção de elementos 

que demonstraram as aproximações e distanciamentos presentes entre os 

conceitos que foram discutidos possibilitando assim definições para novas 

discussões sobre a temática. 

 

O Ensino Médio Atual 

Diante de realidades tão diferentes e complexas que fazem parte da 

sociedade brasileira, a discussão sobre o cenário educacional, seus desafios e 

possibilidades tornam-se questões essenciais que, por sua vez, devem levar em 

consideração diversas dimensões: histórica, social, ideológica, cultural e 

econômica. A análise dessas questões configura novas possibilidades de 

compreensão e transformação da realidade. Neste sentido este trabalho parte 

de uma análise do cenário histórico do Ensino Médio no Brasil para chegar em 

possíveis definições de sentido sobre os fins dessa etapa da educação básica. 

O Ensino Médio, chamado antes da década de 1990 de ensino 

secundário foi historicamente um segmento destinado as elites, uma vez que 

“até o ano de 1994 o atraso escolar no país era imenso e pouco mais de 50% 

dos estudantes concluíam o ensino fundamental” (KRAWCZYK, 2009, p.5). A 

Constituição Federal de 1988 possibilitou mudanças nesta realidade ao 

estabelecer a “progressiva universalização do Ensino Médio gratuito”, 

anunciando elementos que fizeram parte de uma legislação específica sobre a 

Educação. Promulgada no ano de 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394 deu uma nova configuração à educação nacional 

trazendo consigo grandes impactos inclusive no Ensino Médio, reconhecendo 

essa etapa como parte da educação básica de todo brasileiro, sendo assim 

obrigatória e universalização de sua oferta em todo o território nacional.  

A partir da década de 1990 é possível identificar um forte crescimento 

no número de matrículas no Ensino Médio e isso, segundo Castro e Tiezzi 

(2005), pode ser explicado por dois fatores, de um lado a melhoria do fluxo 

escolar do ensino fundamental, com a progressiva queda das elevadas taxas de 

repetência e de outro as inovações tecnológicas que têm levado a constantes 

inovações na produção de bens e serviços e ao surgimento de setores produtivos 
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muito avançados em termos tecnológicos alterando as demandas da sociedade 

sobre o setor educacional. 

Por mais que na década de 1990 tenha havido uma expressiva 

ampliação no número de matrículas, os últimos anos têm sido marcado por uma 

queda acompanhada de reprovações e evasão. De acordo com Krawczyk (2009, 

p. 9),  

[...] a expansão do ensino médio não pode ser caracterizada 
necessariamente como um processo de universalização da educação, 
devido às altas porcentagens de jovens ainda fora da escola (11,4% dos 
homens e 5,0% das mulheres entre 15 e 17 anos e 56,3% dos homens 
e 36,3% das mulheres entre 18 e 24 anos), à tendência ao declínio do 
número de matrículas, desde 2004, e à persistência dos altos índices de 
evasão e reprovação. 

 

Esse retrocesso no número de matrículas nesta etapa educacional leva a 

diversos questionamentos e uma questão relevante a ser considerada nesta 

discussão certamente é a construção de sentido que essa etapa da educação 

básica passa ao longo da história. De modo geral o Ensino Médio tem abordado 

como sentido a preparação para o ingresso no ensino superior, ou a preparação 

para o mercado de trabalho ou ainda para o exercício da cidadania ou a 

combinação de mais de um desses sentidos e isso é um dos maiores elementos 

de discussão sobre o Ensino Médio, pois possibilita inclusive a compreensão 

sobre a elevação e a queda das matrículas ao longo da história e ajuda a 

construir novos sentidos que possam ser formadores de estruturas e currículos. 

Certamente a não compreensão de um sentido contribui fortemente para a 

diminuição de mátriculas, reprovação e evasão no Ensino Médio, sendo 

necessária uma constante discussão que possa envolver docentes e 

comunidade escolar com este objetivo 

 

Concepção de Projeto de Vida 

No ano de 2018, foi aprovada a Base Nacional Curricular Comum, 

primeiramente as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental e pôr fim a 

etapa Ensino Médio que se trata de um conjunto de orientações que deverão 

nortear os currículos das escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A base 

traz os conhecimentos essenciais, as competências e as aprendizagens 

pretendidas para crianças e jovens em cada etapa da educação básica em todo 
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o país (BRASIL, 2018). Segundo o próprio documento ele foi idealizado com a 

pretensão de promover a elevação da qualidade do ensino no país, por meio de 

uma referência comum obrigatória para todas as escolas de educação básica, 

respeitando a autonomia assegurada pela Constituição aos entes federados e 

às escolas.  

A articulação da BNCC tem como objetivo assegurar ao jovem estudante 

uma formação que, em sintonia com seus percursos e histórias, permita-lhes 

definir seu projeto de vida, tanto no que diz respeito ao estudo e ao trabalho 

como também no que concerne às escolhas de estilos de vida saudáveis, 

sustentáveis e éticos (BRASIL, 2018, p. 463). 

Segundo o próprio documento, 

[...] o protagonismo e a autoria estimulados no Ensino Fundamental 
traduzem-se, no Ensino Médio, como suporte para a construção e 
viabilização do projeto de vida dos estudantes, eixo central em torno do 
qual a escola pode organizar suas práticas. Ao se orientar para a 
construção do projeto de vida, a escola que acolhe as juventudes 
assume o compromisso com a formação integral dos estudantes, uma 
vez que promove seu desenvolvimento pessoal e social, por meio da 
consolidação e construção de conhecimentos, representações e valores 
que incidirão sobre seus processos de tomada de decisão ao longo da 
vida. Dessa maneira, o projeto de vida é o que os estudantes almejam, 
projetam e redefinem para si ao longo de sua trajetória, uma construção 
que acompanha o desenvolvimento da(s) identidade(s), em contextos 
atravessados por uma cultura e por demandas sociais que se articulam, 
ora para promover, ora para constranger seus desejos. Logo, é papel da 
escola auxiliar os estudantes a aprender a se reconhecer como sujeitos, 
considerando suas potencialidades e a relevância dos modos de 
participação e intervenção social na concretização de seu projeto de 
vida. É, também, no ambiente escolar que os jovens podem 
experimentar, de forma mediada e intencional, as interações com o 
outro, com o mundo, e vislumbrar, na valorização da diversidade, 
oportunidades de crescimento para seu presente e futuro (BRASIL, 
2018, p. 472-473) 

 

Neste sentido a Base propõe contribuir para que os estudantes possam 

construir e realizar seu projeto de vida, em consonância com os princípios da 

justiça, da ética e da cidadania (BRASIL, 2018, p. 471). 

Uma das possibilidades de discutir o conceito de projeto de vida 

apresentado pela BNCC é a partir das leituras em Viktor Emil Frankl que foi um 

médico psiquiatra austríaco, formou-se em 1930 e dois anos depois, foi 

deportado pelos nazistas para os campos de concentração, onde ficou até sua 

libertação treze anos depois, em 1945. Faleceu com 92 anos em Viena, em 1997 

sendo o fundador da escola da logoterapia, reconhecida como a terceira escola 
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de psicoterapia de Viena que tem como princípio explorar o sentido existencial 

do indivíduo e a dimensão espiritual da existência. 

Diante dos horrores que viveu, Frankl utiliza sua própria experiência para 

analisar e fundamentar princípios de um sistema teórico-prático de psicologia 

que se tornou mundialmente conhecido a partir de seu livro “Em Busca de 

Sentido: um psicólogo no campo de concentração” (2018) no qual expõe suas 

experiências nas prisões nazistas e lança as bases de sua teoria que tem como 

chave interpretativa a vontade humana pela busca de sentido. A Logoterapia é 

conhecida como a Terceira Escola Vienense de Psicoterapia, sendo a 

Psicanálise Freudiana que possui como chave interpretativa as pulsões sexuais 

dos indivíduos, a primeira e a Psicologia Individual de Adler com a busca pelo 

poder, a segunda escola. 

Segundo Frankl, 

A busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária em sua vida, 
e não uma “racionalização secundária” de impulsos instintivos. Esse 
sentido é exclusivo e específico, uma vez que precisa e pode ser 
cumprido somente por aquela determinada pessoa. Somente então 
esse sentido assume uma importância que satisfará sua própria vontade 
de sentido. Alguns autores sustentam que sentidos e valores são “nada 
mais que mecanismos de defesa, formações reativas e sublimações”. 
Mas, pelo que toca a mim, eu não estaria disposto a viver em função 
dos meus “mecanismos de defesa”. Nem tampouco estaria pronto a 
morrer simplesmente por amor às minhas “formações reativas” 
(FRANKL, 2019, p. 105). 

 

Outra questão relevante a respeito da vontade de sentido é a 

característica pessoal que o sentido possui, isto porque para Frankl o sentido da 

vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para outro, de uma hora para outra. 

O que importa, por conseguinte, não é o sentido da vida de um modo geral, mas 

antes o sentido específico da vida de uma pessoa em um dado momento.  

A esse respeito ele utiliza a seguinte ilustração, 

formular esta questão em termos gerais seria comparável a perguntar a 
um campeão de xadrez: “Diga-me, mestre, qual o melhor lance do 
mundo?” Simplesmente não existe algo como o melhor lance ou um bom 
lance à parte de uma situação específica num jogo e da personalidade 
peculiar do adversário. O mesmo é válido para a existência humana. 
Não se deveria procurar um sentido abstrato da vida. Cada qual tem sua 
própria vocação ou missão específica na vida; cada um precisa executar 
uma tarefa concreta, que está a exigir cumprimento. Nisto a pessoa não 
pode ser substituída, nem pode sua vida ser repetida. Assim, a tarefa de 
cada um é tão singular como a sua oportunidade específica de levá-la a 
cabo. Uma vez que cada situação na vida representa um desafio para a 
pessoa e lhe apresenta um problema para resolver, pode-se, a rigor, 
inventar a questão pelo sentido da vida (FRANKL, 2018, p. 110). 
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Sendo assim, a busca de sentido passa a ser uma construção individual 

em que cada pessoa passa a não mais perguntar o que a vida lhe reserva mas 

sim o que a vida espera dele. Em última análise, a pessoa não deveria perguntar 

qual o sentido da sua vida, mas antes deve reconhecer que é ela que está sendo 

indagada. Em suma, cada pessoa é questionada pela vida e ela somente pode 

responder por meio da sua própria vida. 

Este aspecto leva a outra definição de Frankl (2018) que diz respeito à 

compreensão da responsabilidade que cada indivíduo possui na busca pela 

realização do sentido de sua vida, assim a logoterapia vê na responsabilidade a 

essência propriamente dita da existência humana. 

Ao declarar que o ser humano é uma criatura responsável e precisa 

realizar o sentido potencial de sua vida, Viktor Frankl salienta que o verdadeiro 

sentido deve ser descoberto no mundo, e não dentro da pessoa humana ou de 

sua psique, como se fosse um sistema fechado. A esta característica constitutiva 

ele chama de “a auto-transcendência da existência humana” (FRANKL, 2018, p. 

111). Ela denota o fato de que ser humano sempre aponta e se dirige para algo 

ou alguém diferente de si mesmo - seja um sentido a realizar ou outro ser 

humano a encontrar. Quanto mais a pessoa esquecer de si mesma – dedicando-

se a servir uma causa ou a amar outra pessoa – mais humana será e mais se 

realizará. O que se chama de autorrealização não é de modo algum um objetivo 

atingível, pela simples razão de que quanto mais a pessoa se esforçar, tanto 

mais deixará de atingi-lo (FRANKL, 2018). 

 Reconhecendo que o sentido da vida sempre se modifica, mas jamais 

deixa de existir, é possível descobrir este sentido na vida de três diferentes 

valores:  

a) Valores criativos: diz respeito a projeções futuras em relação à criação 

ou à pratica de um ato, a criar objetivos que possam ser executados por meio de 

ações. 

b) Valores Experienciais: faz referência a experimentar algo ou encontrar 

alguém e isso envolve as respostas que são dadas às experiências de amor e 

bondade vivenciadas no relacionamento com outras pessoas. O amor é 

reconhecido como a única maneira de captar outro ser humano no íntimo de sua 

personalidade. 
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c) Valores Atitudinais: esse último está relacionado as atitudes que são 

tomadas em relação ao sofrimento inevitável.  

Esses três valores apontam para a possibilidade de cada ser humano dar 

significado ao sentido de sua vida e assim caminhar em direção a ele, ação 

fundamental para a realização pessoal por meio de um projeto de vida. 

 

Educação e Cidadania 

De acordo com Gadotti (2000) ao longo da história o termo cidadania foi sendo 

utilizado com diferentes sentidos e significados, sendo apresentado tanto como 

uma conquista liberal que assegura a liberdade individual e a propriedade como 

também como uma concepção que se manifesta na mobilização da sociedade 

para a conquista de novos direitos e na participação direta da população na 

gestão da vida pública, porém ao se tratar em educação para e pela cidadania, 

o mesmo autor apresenta que a melhor definição do termo cidadania é 

“essencialmente consciência de direitos e deveres e exercício da democracia” 

(GADOTTI, 2000, p. 1), neste sentido a cidadania se insere na construção de 

uma sociedade democrática e o contexto educacional passa a ser um espaço 

primordial mesmo com todas as suas contradições.   

A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 205, reconhece a 

educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família e 

sociedade ao determinar que “a educação, direito de todos e dever do Estado e 

da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

Em busca de orientar essa atuação a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB, Art. 35), promulgada há mais de vinte anos, em 1996 também 

apresenta que o a educação básica nacional deve ter como objetivo:  

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores;  
 

Nesse sentido, a educação passa a ser compreendida como um 

instrumento para o desenvolvimento de uma cultura cidadã, iniciando pela 

própria vivência escolar e sendo ampliada para fora da escola, envolvendo o 
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reconhecimento de direitos e deveres, da diversidade das sociedades e o 

convívio e o respeito entre os povos.  

Evidentemente, a educação é um dos caminhos diante desta 

transformação de conceitos porém esta não pode restringir-se ao ensino de 

preceitos morais e a transmissão de conhecimentos e aptidões para o trabalho, 

ela precisa ir mais além, pois deve ser entendida como um processo de 

transformação do próprio ser que ao adquirir os conhecimentos formalmente 

inteira-se em verdadeira troca de influências com o meio em que vive, 

promovendo-se a igualdade e o pleno exercício da democracia (BARROS et al, 

2014, p. 246). 

Se considerarmos que o exercício da cidadania envolve, por exemplo, a 

condição de se inteirar dos fatos do mundo e opinar sobre eles, de poder propor 

pautas de discussão e soluções de problemas, como forma de vislumbrar formas 

de atuação na vida pública, compreenderemos que estes são alguns dos temas 

que estimulam a produção de saberes nessa área que podem e devem ser 

trabalhados pela escola para a formação de um estudante cidadão (BRASIL, 

2018). 

 

Diretrizes para a Construção de um Projeto de Vida  

Dentre os elementos possíveis para a construção de um projeto de vida 

pelo estudante do Ensino Médio com vistas à cidadania, alguns princípios 

tornam-se essenciais, sendo primeiramente importante se pensar na 

constituição do sujeito enquanto protagonista de seu próprio projeto de vida. 

Pensar em protagonismo é desafiar os estudantes a pensarem em caminhos que 

possam constituir sua própria história diante de sua realidade, desafios e 

possibilidades. É uma perspectiva que tem como viés a garantia do estudante 

ao seu próprio processo de escolarização, reconhecendo-os como interlocutores 

legítimos sobre currículo, ensino e aprendizagem. Significa, nesse sentido, 

assegurar- -lhes uma formação que, em sintonia com seus percursos e histórias, 

permita-lhes definir seu projeto de vida, tanto no que diz respeito ao estudo e ao 

trabalho como também no que concerne às escolhas de estilos de vida 

saudáveis, sustentáveis e éticos. (BRASIL, 2018). Também há de se considerar 

a relação de protagonismo com a emancipação e a autonomia, pois ambos 
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elementos caminham em direções muito próximas com o objetivo de possibilitar 

ao estudante escolhas conscientes que levem em consideração seus próprios 

contextos e histórias.  

 Outro elemento importante a ser considerado são os papeis sociais que 

já são desempenhados pelos jovens, para além de sua condição de estudante, 

pois possibilita a qualificação dos processos de construção de suas identidades, 

que estarão assim implícitas em seu projeto de vida. Certamente a 

conscientização dos papeis sociais que cada estudante exerce nos diversos 

espaços que ele convive, além da compreensão que sua vida se estende além 

do tempo e do espaço escolar, certamente o ajudará a pensar em um projeto de 

vida para além dos muros da escola, com continuidade e atuação. Fazendo 

relação com os valores apresentados por Viktor Frankl (2018), os valores 

atitudinais podem ser compreendidos enquanto respostas que são dadas as 

experiências que o sujeito vivencia, sendo assim, pensar na construção de um 

projeto de vida está diretamente ligado a conscientização dos papeis sociais que 

o estudante desempenha e as respostas que ele dá a estas experiências. 

 Ainda há de se considerar a inserção do estudante na gestão da vida 

pública, elemento este que se relaciona com a vida coletiva pois une-se a 

discussão sobre direitos e deveres e a construção da democracia. Pensar em 

projeto de vida com vistas à democracia é também possibilitar ao estudante 

reconhecer a importância de sua participação na sociedade, de forma 

esclarecida e consciente. As instituições escolares possuem um grande 

potencial para a definição desta diretriz uma vez que em suas práticas diárias já 

podem definir mecanismos de participação do estudante nas tomadas de 

decisões viabilizando uma participação efetiva e democrática dos estudantes. 

 Por fim, há de se considerar as implicações futuras que um projeto de vida 

precisa vislumbrar, elemento este discutido por Viktor Frankl (2018) que 

conceitua a ideia de projeto de vida a partir de objetivos que, mesmo até 

utopicamente, possam ser constituídos como alvos a ser alcançados. Neste 

sentido, o mundo passa a ser apresentado como um campo aberto para 

investigação e intervenção quanto a seus aspectos políticos, sociais, produtivos, 

ambientais e culturais, de modo que os estudantes possam se sentir estimulados 

a equacionar e resolver questões legadas pelas gerações anteriores – e que se 

refletem nos contextos atuais –, abrindo-se criativamente para o novo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da configuração inicial dada a realidade do Ensino Médio no Brasil 

e a conceituação apresentada com base em Viktor Frankl (2018), percebe-se 

quão agravante é para um cenário nacional a diminuição das matriculas nesta 

etapa da educação básica e como isto possui direta relação com o esvaziamento 

do sentido principalmente por parte do estudante. Tais questões encaminham 

para a dificuldade de não aproximar os respectivos atores de forma vivencial a 

ponto de não configurar um verdadeiro sentido e como consequência não se 

estabelecer um princípio de responsabilidade, uma vez que não se tem um 

sentido construído que é digno de atitudes responsáveis.  

Nesta direção, a construção de sentido sobre o que se configura uma 

formação em nível médio torna-se primária, antes mesmo da sustentação de um 

currículo recheado de conteúdos institucionais que sem o verdadeiro sentido e 

responsabilidade passarão a ser compreendidos como elementos 

desnecessários ou simplesmente como obstáculos que devem ser ultrapassados 

e eliminados. 

A grande questão está em aproximar a formação curricular dos 

estudantes do Ensino Médio com vistas a uma formação cidadã da construção 

de um projeto de vida que possua real sentido aos estudantes de Ensino Médio 

a ponto de estes não virem a desistir de seus estudos e possam assim formar 

uma sociedade mais cidadã. A BNCC busca fechar esta lacuna a apresenta que 

a educação básica nacional deve trabalhar com a orientação para uma cidadania 

consciente, crítica e participativa (BRASIL, 2018, p. 62). 

Sendo assim, é importante reconhecer a necessidade do estabelecimento 

de diretrizes que possam contribuir com a construção de um projeto de vida por 

estudantes do Ensino Médio e assim contribuir com sua formação. Partindo das 

compreensões de Viktor Frankl (2018) essas diretrizes necessitam vincular-se 

de forma pessoal a projetos que tenham valores enquanto mecanismos de 

respostas aos desafios, sendo eles valores criativos, experienciais e atitudinais. 

Esses valores implicitamente se configuram em diretrizes que buscam orientar a 

construção de um projeto de vida com vistas à cidadania por estudantes do 

Ensino Médio. Pensar em uma sociedade mais democrática certamente implica 

em contribuir para que os estudantes possam atribuir significado em suas 
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trajetórias e assim experimentar uma vivencia formativa em nível médio de forma 

mais engajada e participativa e assim, cidadã.  
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