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A coletânea Conexão Ensino e Aprendizagem é um dos primeiros 

acontecimentos da Editora FMB para dentro dos assuntos educacionais. Nossos 

pesquisadores e autores mostram nesta obra a segurança de pisar em solo conhecido, 

constantemente estudado e em transformação, como acreditamos que a educação 

deva ser, em constante melhoramento e aprimoramento.

Esta coletânea vem trazendo artigos inovadores dentro dos domínios 

educacionais, permitindo ao leitor apropriar-se de conceitos básicos nas áreas 

educacionais e dentro delas repensar pontos críticos e específicos da educação 

brasileira. Em resumo, este livro entrega a construção de conhecimento educacional 

nas mais diversas áreas: monitoria educacional, tecnologias da educação, história da 

educação, educação ambiental, educação em instituição de ensino superior, 

metodologias ativas, entre outras.  

Toda esta obra é construída dentro dos rigores científicos e cuidadosamente 

revisada, para levar ao nosso leitor a tranquilidade de ter construções seguras dentro 

das reflexões educacionais. Portanto, aos curiosos este livro dispensa público-alvo e é 

destinado a todos vocês curiosos educacionais, permitam-se e ampliem seu repertório 

cultural dentro da educação e boa leitura.
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Compreendendo as Finanças
e o Orçamento Público:

Relato de Experiência de Monitoria

Resumo

Larissa da Silva Miranda, Milton Jarbas Rodrigues Chagas

A presente pesquisa tem como objetivo central relatar as experiências 

vivenciadas no projeto de monitoria “Compreendendo as Finanças e 

Orçamento Público”, vinculado ao PROGRAD/UFCA, realizado entre março e 

julho de 2022. No que se refere à metodologia, optou-se por uma descrição das 

estratégias desenvolvidas na monitoria, entre as quais destacam-se os 

atendimentos presenciais e remotos, em grupo e individualizados, e a 

elaboração de simulados. A pesquisa constatou que o projeto de monitoria é um 

recurso importante no processo de formação acadêmica e prossional dos 

participantes, uma vez que amplia o conhecimento do monitor acerca de 

nanças e orçamento público, bem como inuencia positivamente a percepção 

acerca da docência.

Palavras-chave:

Relato de experiência; Monitoria; Universidade; Docência.

1

Introdução

A monitoria “[...] se congura como uma estratégia relevante para o 

processo de ensino/aprendizagem” (Burgos et al, 2019), uma vez que o monitor 

exerce o papel de mediador, orientador e aprendiz, cujo papel é auxiliar no 

desenvolvimento da disciplina e apoiar o ensino e a aprendizagem, o que 

favorece o professor, o monitor e os alunos.

O processo de monitoria ocorre sob supervisão do professor-orientador, 

em que o monitor realiza atividades estabelecidas em um plano de trabalho 

com o to de desenvolver competências e habilidades atreladas à docência.

Dessa forma, a monitoria tem um papel fundamental na vivência 

universitária, pois permite uma aprendizagem cooperativa, na qual o monitor 

aprofunda seus conhecimentos de determinada disciplina para, didaticamente, 

repassar aos demais discentes. Outrossim, ocorrem atividades extraclasse com 

a nalidade de aprimorar o saber dos alunos.

De acordo com Vargas et al (2020), o ensino superior vem acompanhando 

e adaptando- se às mudanças, devido ao cenário competitivo, em que o 

mercado absorve os mais qualicados, principalmente aqueles que têm mais 
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familiaridade com a tecnologia da informação, habilidades de comunicação e 

demais técnicas que são transmitidas pelas Instituições de Ensino Superior 

(IES).

É importante destacar que, no processo de monitoria aqui relatado, 

utilizou-se de tecnologias, pois segundo Bacich et al (2015), estas geram 

interação, multiplicidade, além de potencializar os métodos de ensino e facilitar 

a aprendizagem.

Diante disso, o objetivo do presente trabalho é relatar a experiência de 

monitoria no projeto “Compreendendo as Finanças e o Orçamento Público”, 

que engloba as disciplinas “Orçamento Público” e “Finanças e Orçamento 

Público”, ministradas nos cursos de graduação em “Ciências Contábeis” e 

“Administração Pública e Gestão Social”, da Universidade Federal do Cariri 

(UFCA), no campus de Juazeiro do Norte.

Assim, este relato de experiência divide-se em quatro seções. Na segunda 

seção, tem- se a revisão de literatura que fundamenta esta pesquisa. Na terceira, 

são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados no experimento. 

A quarta seção, subdividida em “resultados da disciplina” e “vivência da 

monitoria”, expõe os resultados obtidos e a sua respectiva reexão e discussão. 

Por m, faz-se a síntese do trabalho e as considerações nais.

2

A monitoria é uma prática pedagógica que proporciona uma experiência 

docente aos monitores, já que eles têm a oportunidade de aprofundar os 

conteúdos que estudaram em uma disciplina, de forma a sanar diculdades de 

outros estudantes, a partir de aulas teóricas e práticas (HAAG et al, 2008).

Ademais, a monitoria torna-se um espaço oportuno que permite a troca de 

diversas experiências acadêmicas e prossionais, o que favorece o 

desenvolvimento de atividades de extensão, pesquisa e ensino na universidade 

(COSTA & CUNHA, 2017).

É preciso pontuar ainda que a monitoria contribui com o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, aliado à qualicação 

técnico-cientíca do monitor e o exercício pedagógico do respectivo curso de 

graduação. Além disso, é um apoio para quem busca aprofundar os seus 

conhecimentos adquiridos em sala de aula regular, tendo em vista que se cria 

um espaço facilitador para sanar as dúvidas e as diculdades sobre o que foi 

discutido nadisciplina, e se estabelece um relacionamento interpessoal entre 

monitor e discentes (FERNANDES et al, 2017).

Azevedo et al (2020) também argumentam que a monitoria é uma 

ferramenta benéca para a formação acadêmica como um todo, em seu âmbito 

teórico-prático, pois é imprescindível para o êxito da disciplina.

REVISÃO DE
LITERATURA
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Já para Amorim et al (2017, p. 27), “a monitoria é uma ferramenta de 

ensino que favorece o discente, por tornar o processo de aprendizagem mais 

dinâmico e facilitar a construção do conhecimento”.

O ensino superior estimula a prática da monitoria, principalmente no que 

diz respeito à formação dos docentes, uma vez que fomenta a criticidade, o 

desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, um maior elo entre monitor e 

orientador, e a criação de estratégias pedagógicas que acarretam em maior 

aprofundamento dos conteúdos (DANTAS, 2014).

Ressalte-se que, em alguns casos, a monitoria serve apenas para auxiliar 

na resolução de exercícios aos monitorados; em outras ocasiões, é uma ajuda 

técnica para a conclusão de atividades mais burocráticas preestabelecidas pelo 

docente da disciplina (GARCIA et al, 2013). Garcia et al (2013) defendem ainda 

que a monitoria deve ser pautada no diálogo e na cooperação, o que propicia a 

aprendizagem; além disso, os autores armam que a monitoria deve seguir um 

modelo educacional hierárquico que isola a responsabilização do processo

educativo, assim fragmentado e descontextualizado de práticas 

prossionais.

Outrossim, Barros et al (2020) asseveram que na monitoria o docente da 

disciplina tem um papel importante, fundamentalmente no que diz respeito à 

orientação do conteúdo programático ministrado dentro da monitoria, e ser um 

suporte necessário para o cumprimento das estratégias desenvolvidas.

O olhar mais atencioso ao monitor dá-se devido ao processo em que está 

situado, uma vez que ele está presente nesta etapa de ensinar e aprender, de 

forma que um dos principais objetivos da monitoria é o estímulo à docência 

(ARAÚJO et al., 2019).

Para Matoso (2014) o programa de monitoria é de grande importância na 

formação pessoal e intelectual do monitor, pois atua por meio da interação com 

os monitorados e da integração entre o docente responsável, contribuindo para 

formação pedagógica.

Além disso, a monitoria permite o desenvolvimento de novas 

habilidades, competências e o aperfeiçoamento dos conhecimentos 

pedagógicos, porque o monitor experimenta a docênciae colabora com a 

formação dos demais alunos de diversas maneiras e didáticas diferenciadas 

(SILVA et al, 2021).

3

No presente trabalho de pesquisa, adotou-se o método descritivo, pois a 

nalidade é descrever uma dada realidade através de informações da pesquisa 

(cf. GIL, 2012), por meio do relato de experiência do projeto de monitoria 

intitulado “Compreendendo as Finanças e o Orçamento Público”.

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

10
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Esse projeto foi desenvolvido no período letivo de 2021.2, entre março e 

julho de 2022, na disciplina de “Orçamento Público”, composta por 11 (onze) 

discentes, e na de “Finanças e Orçamento Público”, com 22 (vinte e dois) alunos, 

nos cursos de graduação em “Ciências Contábeis” e “Administração Pública e 

Gestão Social”, da Universidade Federal do Cariri (UFCA).

O projeto de monitoria teve carga horária de 12 horas semanais, em que as 

atividades se desdobraram em auxiliar as turmas e o professor orientador. 

Inicialmente, foram estabelecidos os principais meios de comunicação, quais 

sejam, e-mail e “WhatsApp”, para facilitar a interlocução entre os monitores e 

as turmas.

Durante o período da monitoria, foram acertados dois dias xos na 

semana para a realização do “plantão tira dúvidas”, no formato híbrido, 

considerando a exibilidade de horários do atendimento em grupo. Além 

disso, os atendimentos individuais aconteceram quando solicitados pelos 

graduandos, para auxiliar na xação do conteúdo teórico ministrado em sala e 

sanar possíveis questionamentos acerca de simulados, exercícios e trabalhos.

Ademais, para viabilizar o aprendizado, foram elaboradas questões 

relacionadas ao conteúdo programático das disciplinas, confecção e aplicação 

de simulados em sala pelo professor, com apoio de materiais didáticos 

baseados no referencial teórico das disciplinas, tais como Kohama (2016) e 

Giacomoni (2017).

Alinhado às demais atividades citadas, realizou-se reuniões com o 

professor-orientador para debater estratégias, metodologias e os conteúdos a 

serem utilizados, além de compartilhar as principais dúvidas e diculdades 

dos alunos nas disciplinas.

4

Na primeira subseção, são apresentados os resultados das disciplinas 

quanto ao percentual de aprovação, reprovação e desistência; na segunda 

subseção, tem-se a reexão da vivência da monitoria.

RESULTADOS
E DISCUSSÃO

4.1

Durante a monitoria, os discentes buscaram auxílio para tirar suas 

dúvidas referentes a alguns conteúdos teóricos, resolução de exercícios e 

simulados, além de revisões que antecederam as avaliações escritas, com 

supervisão constante do docente, que instruiu para o melhor resultado dos 

acompanhamentos.

Assim, dos 11 (onze) discentes matriculados na disciplina de “Orçamento 

Público”, apenas 1 (um) preferiu trancar a disciplina; os demais foram 

RESULTADO
DAS DISCIPLINAS
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aprovados, conforme podemos visualizar no Gráco 1, abaixo.

Gráco 1

Desempenho dos discentes matriculados na disciplina de “Orçamento Público”

Fonte: Elaboração própria.

Já na disciplina de “Finanças e Orçamento Público”, dos 22 (vinte e dois) 

discentes matriculados, apenas 1 (um) preferiu trancar a disciplina, 3 (três) 

foram reprovados porque não alcançaram a média, e 18 (dezoito) foram 

aprovados, conforme podemos visualizar no Gráco2, na sequência.

Gráco 2 

Desempenho dos discentes matriculados na disciplina de “Finanças e Orçamento Público”

Fonte: Elaboração própria.

12
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Com base nos Grácos 1 e 2, pode-se constatar que a maioria dos alunos 

participantes do projeto de monitoria conseguiram a aprovação. Ressalte-se 

que alguns preferiram não recorrer aos monitores por motivos diversos.

Em relação aos discentes que não obtiveram êxito na disciplina, é 

justicável, pois, nas avaliações e nas aulas, vários aspectos (físicos, mentais, 

intelectuais) corroboram para a aprovação ou reprovação nal.

4.2

Em um primeiro momento, foi realizada uma reunião com um professor 

orientador para ajustar o plano de trabalho. A posteriori, encaminhou-se o 

material e o cronograma das disciplinas, e foi feito um levantamento dos 

avanços e diculdades da turma para focalizar melhor as monitorias.

Devido à experiência anterior dos monitores dentro do Programa de 

Iniciação à Docência (PID), foi criada uma pasta no “drive” do e-mail 

institucional para organização dos materiais, documentações e demais 

informações pertinentes à atuação, o que facilitou bastante a consulta por parte 

dos alunos.

Em um segundo momento, os monitores se apresentara às turmas de 

“CiênciasContábeis” e de “Administração Pública e Gestão Social”, a m de 

informar o funcionamento das monitorias, da consulta de arquivos, dos meios 

de interlocução, mas, principalmente, de criar um vínculo para mostrarem-se 

abertos a aprender e ensinar.

Para abranger um maior número de monitorados contemplados, 

estabeleceu-se o atendimento de maneira híbrida, com encontros remotos e 

presenciais, semanais e previamente estabelecidos; foi possível também 

realizar agendamentos para o atendimento individual ou em grupo.

Na fase de atendimentos, foi identicado que os alunos, em sua maioria, 

têm a tendência de procurar a monitoria em períodos muito próximos às 

avaliações, e em prazo nal de entrega dos seus trabalhos acadêmicos; essa 

realidade dicultou o atendimento das turmas.

A interlocução remota, por meio de ferramentas digitais, como o Google 

Meet, WhatsApp e e-mail, comparado a participação observada nos encontros 

presenciais, obteve maior número de atendimentos. Isso tornou a monitoria 

mais acessível, uma vez que se quebrou a barreira física e temporal, 

beneciando ambos os envolvidos.

Apesar disso, presenciou-se várias diculdades técnicas, como problemas 

na conexão, computador sem webcam e/ou microfones funcionais, e, não 

obstante, a timidez de alguns alunos, que se abstiveram de participar, pois 

preferiram deixar câmera e microfone desligados, fato que propiciou a 

sensação de apatia dos alunos.

VIVÊNCIA DE
MONITORIA
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Destarte, na busca por interação, foram elaboradas questões, 

posteriormente aplicadas em um simulado, a m de testar e vericar o nível de 

entendimento da disciplina por parte dos discentes.

É importante destacar que a monitoria fomentou aos monitores o papel 

docente, uma vez que abrangeu a pesquisa, a aplicação de uma metodologia, o 

planejamento do simulado, a elaboração, aplicação e correção de questões, 

confecção de planilha eletrônica para organização das notas, com o auxílio do 

professor orientador, e o reajuste do plano de trabalho para melhores 

resultados da monitoria.

O projeto de monitoria é fundamental na construção da identidade 

docente, pois permite uma perspectiva mais atenta do monitor à realidade dos 

alunos e do docente, as suas diculdades, adequando-se para o 

desenvolvimento pessoal e prossional almejado.

Considerações Finais

O projeto de monitoria “Compreendendo as Finanças e o Orçamento 

Público” viabilizou a vivência da experiência docente, bem como contribuiu 

para a aprendizagem dos alunos, e auxiliou o professor no desenvolvimento 

das disciplinas.Portanto, nota-se que a monitoria é relevante na vida 

acadêmica, no âmbito do ensino superior, pois a pessoa do monitor entende a 

visão dos monitorados, de forma a acrescentar na aprendizagem dos alunos e 

aprofundar os seus conhecimentos, pois “[...] ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua 

construção” (FREIRE, 2003, p. 47).

Nesse contexto, percebe-se que os resultados obtidos durante a monitoria 

foram satisfatórios, uma vez que cerca de 84% dos alunos matriculados foram 

aprovados. Com a exibilização da monitoria de maneira remota pode-se 

alcançar um maior número de alunos atendidos.

Ademais, o projeto de monitoria demonstrou sua importância no sentido 

de causar maior proximidade da atividade docente, desenvolver e aprofundar 

conhecimentos outrora estudados nas disciplinas. Logo, a monitoria inuencia 

positivamente a formação do aluno, bem como desenvolve competências e 

habilidades inerentes à docência.

Este relato de experiência, embora seja bastante restrito e limitado, pois 

seu escopo abrange uma amostra relativamente pequena, com duas turmas, em 

disciplinas especícas, tem sua relevância cientíca por demonstrar a 

experiência da monitoria no âmbito de ensino superior público.

É preciso, em pesquisas futuras, replicar a metodologia utilizada em uma 

amostra maior, com o intuito de vericar a viabilidade e a importância do papel 

da monitoria no ensino superior.

14
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Formação Docente:
A Competência Digital na

Formação do Pedagogo

Resumo

Cleiciane de Sousa Freire, Cosma Catunda Borges,
Raul Nixon Costa Saraiva, Meiricele Calíope Leitinho

O presente trabalho analisa a relevância do desenvolvimento de 

competências digitais do professor pedagogo para o sucesso de sua prática 

docente na contemporaneidade. Sendo assim, nosso objetivo é discutir a 

importância do desenvolvimento de “Competências Digitais” voltadas ao 

ensino desde a formação do professor até a sua prática docente. Para tanto foi 

realizada uma pesquisa bibliográca, com base em sítios eletrônicos e nos 

textos produzidos por Sugata Mitra (2013), Chiavenato (2003), Lévy (1996, 

1999) e Rubio (2017, 2019), e no entendimento da Base Nacional Comum 

Curricular (2018) e da LDB (1996). Tendo como destaque o cenário da cultura 

digital vigente e as tecnologias presentes no Brasil, em 2020, a pandemia 

provocada pelo vírus da COVID-19 trouxe um cenário novo e ressaltou a 

importância da formação de uma “Competência Digital”, colocando em 

evidência o meio digital como ferramenta de educação. Muitas instituições de 

ensino tiveram que migrar as aulas para um formato digital, tendo em vista o 

controle sanitário de contágio do vírus. Devido a isso, houve a necessidade de 

uma expansão de práticas pedagógicas executadas pelo auxílio de tecnologias 

digitais. Este momento ímpar na educação gerou a necessidade da inclusão de 

uma aprendizagem rápida de professores, alunos, pais e gestores, 

principalmente relacionado ao uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs). A partir deste cenário, notamos a importância de associar 

a formação do professor com o desenvolvimento de “Competências Digitais” 

dentro dessa realidade de ensino especíca.

Palavras-chave:

Educação; Competência Digital; Tecnologia; Formação Docente.

2

Introdução

Para se formar como pedagogo, é necessário cursar uma licenciatura em 

Pedagogia, com duração de quatro anos, cujos principais conteúdos são 

relacionados à psicologia, antropologia, sociologia, losoa, história e 

metodologia de ensino. 
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Além disso, o pedagogo também deve fazer estágio em instituições de 

ensino para ter um contato maior com a prática educacional.

As tecnologias educacionais são ferramentas poderosas que podem ser 

usadas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem tanto na formação 

como na pratica prossional do futuro pedagogo. No entanto, é importante 

notar que elas são apenas ferramentas, e não podem, por si só, melhorar o 

ensino e a aprendizagem. É preciso, portanto, um bom projeto pedagógico para 

isso.

A utilização de ferramentas digitais já é bastante comum em várias áreas, e 

isso se deve aos grandes avanços tecnológicos que ocorreram nos últimos anos. 

Além disso, há também apercepção de que a sociedade como um todo é 

digitalizada, o que inuencia a forma como os professores devem se comportar 

e se preparar para essa nova realidade. A educação é uma área tecnológica, e a 

cada dia que passa essa realidade se torna ainda mais forte e presente. Hoje em 

dia, os alunos têm acesso a uma grande variedade de conteúdos digitais, 

exigindo uma adaptação por parte dos professores para serem capazes de lidar 

com essa nova realidade.

O papel da tecnologia é extremamente importante na educação, pois é 

uma ferramenta extremamente útil para os professores planejarem suas aulas, 

desenvolverem o trabalho com os alunos e até mesmo para o acompanhamento 

dos alunos fora da sala de aula. Tudo isso é importante para a educação, e é por 

isso que é necessário desenvolver e aperfeiçoar a “Competência Digital” dos 

futuros e atuais professores.

No dicionário Júnior da Língua Portuguesa (FERREIRA, 2005, p.229), 

competência signica “capacidade, aptidão”, ou seja, é o saber fazer. 

Chiavenato (2003, p. 4), por sua vez, dene competência com sendo 

“qualidades de quem é capaz de analisar uma situação, apresentar soluções e 

resolver assuntos ou problemas - constituem o maior patrimônio pessoal”. 

Essas ações, de certa forma, são realizadas pelo pedagogo; quando o ensino era 

exclusivamente tradicional, as competências eram outras, mas ao entendermos 

que estamos submersos pelo uso da tecnologia, é preciso criarmos um futuro 

diferente para o aprendizado (SUGATA MITRA, 2013).

As escolas como as conhecemos estão obsoletas. Eis um comentário bem 

forte... Não estou dizendo que estão falidas. Está muito na moda dizer 

que o sistema educacional está falido. Não está falido. Ele é 

incrivelmente estruturado. Só que não precisamos mais dele. Está 

desatualizado” ... Bom, isso é hoje, mas nem sabemos como serão os 

trabalhos do futuro. Sabemos que as pessoas vão trabalhar de onde 

quiserem, quando quiserem, da forma que quiserem. Como a educação 

dos dias atuais vai prepará-las para esse mundo? (SUGATA MITRA, 

2013).

Portanto, é fato que “nem tudo depende dos professores”, e que existem 

outras insuciências na educação do Brasil. 
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Como exemplo, podemos citar a precariedade relacionada ao acesso às 

tecnologias, aos dispositivos tecnológicos e à internet, para uma grande parcela 

da população. E ainda, existe o fato de que diversas instituições de ensino não 

possuem infraestrutura adequada para tornar-se ecientes e ecazes neste 

cenário digital e tecnológico. A “Competência Digital” e o seu papel na 

formação do docente é amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), especicamente em seu artigo 62.
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A formação de docente para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura plena admitida como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 

primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade normal (BRASIL, 1996).

Além disso, é importante que os professores estejam a par das ferramentas 

que podem ser utilizadas para facilitar o seu trabalho, bem como acesso ao 

conhecimento, e que sejam capazes de desenvolvê-las, para que assim possam 

aplicá-las em sala de aula, de forma a facilitar a aprendizagem dos alunos 

(BARBOSA, 2005).

Apesar de ser um processo de transição relativamente recente na 

educação, é importante que os educadores estejam atentos a essa mudança e 

que também sejam capazes de aprender, pois cabe a eles a utilização de 

ferramentas tecnológicas para ensinar. Assim, os docentes devem se preparar 

para atuar de forma diferente e, acima de tudo, utilizar a tecnologia como 

ferramenta educacional para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. 

Com esse arcabouço tecnológico, os educadores serão capazes de atuar de 

forma adequada, mesmo que estejam diante de uma nova didática.

A inserção massiva das tecnologias na educação cou conhecida como 

educação 4.0, que começou a ser desenvolvida a partir da quarta revolução 

industrial, caracterizada pela integração de tecnologias digitais, automação e 

inteligência articial. Estas, além de interconectadas, são responsáveis por criar 

ferramentas que facilitam o trabalho do dia a dia das pessoas, e o acesso ao 

conhecimento (GÓMEZ, 2015).

A educação 4.0 não se trata apenas de ensino tecnológico, mas de uma 

educação que utiliza a tecnologia como uma ferramenta educacional, pois essa 

é a realidade dos alunos. Já que as tecnologias fazem parte de suas realidades, 

então a educação também deve se valer de ferramentas tecnológicas para 

ensinar, pois os alunos terão um aprendizado mais signicativo e de forma 

mais simples (GÓMEZ, 2015).

É importante destacar ainda que a “Competência Digital” do professor 

tende a criar uma prática pedagógica de uso responsável e consciente das 

tecnologias, uma vez que cabe a ele o trabalho pedagógico, assim como a 

orientação ao cuidado sobre a veracidade das informações.
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A “Competência Digital” na formação pedagógica do prossional da 

educação tem um papel importante para a elaboração de um plano de aula com 

o uso da Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Com abordagens 

diferenciadas e intermediadas pelos recursos tecnológicos, é preciso levar em 

consideração a importância de explorar metodologias ativas como parte do 

processo, o pensamento crítico, a autonomia e o trabalho colaborativo, 

despertando a curiosidade do aluno, e visando tornar as aulas mais atrativas e 

inovadoras, asquais transcendam o afastamento geográco e temporal das 

atividades presenciais.

Sugata Mitra (2013) arma que “as escolas como as conhecemos estão 

obsoletas”, e que não precisamos mais do sistema educacional como está 

estruturado, pois ele está desatualizado se levarmos em conta como serão os 

trabalhos educacionais no futuro. A vantagem da exibilidade no trabalho é 

que, além de atrair novos talentos, aumenta a produtividade dos 

colaboradores, seja em empresas físicas ou home ofce. O importante é criar um 

ambiente de trabalho acolhedor e prossional, com móveis de escritório, 

arquivos, estações de trabalho, entre outros. A estação de trabalho, por 

exemplo, é um objeto muito importante para deixar o ambiente de trabalho 

mais organizado e prossional. O objeto deve ser funcional para a atividade 

desempenhada. Por isso, ao escolher a estação de trabalho, é importante levar 

em consideração o conforto e a saúde.

Para Chiavenato (2003), a aquisição de competências prossionais é um 

processo que envolve as seguintes etapas: aprendizagem, experiência, 

socialização e maturidade. A aprendizagem é o processo pelo qual o 

prossional adquire os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias 

para executar suas tarefas; já a experiência é o processo pelo qual o prossional 

aplica os seus conhecimentos, as habilidades e as atitudes na execução das suas 

tarefas; a socialização, por sua vez, é o processo pelo qual o prossional é 

introduzido na organização e aprende as normas e os valores da organização; e 

a maturidade, por m, é o processo pelo qual o prossional alcança a plena 

consciência de suas responsabilidades e se compromete com a organização.

Lévy (1996; 1999) argumenta que “a educação é a única ferramenta que 

temos para combater o problema das competências obsoletas”. A educação, 

através de seus processos de ensino-aprendizagem, deve ser capaz de agir de 

modo a atender as demandas da sociedade, ou seja, o educando deve ser capaz 

de se atualizar constantemente, de repensar seus conceitos, de saber aprender, 

de adquirir novas habilidades e de aplicá-las de acordo com as necessidades 

sociais.

Rubio (2017; 2019) faz reexões críticas sobre a inserção da tecnologia no 

currículo e no ambiente escolar para potencializar seu uso por parte dos 

professores e dos alunos. A autora defende que as tecnologias tornam-se cada 

vez mais poderosas, razão pela qual os alunos precisam estar capacitados para 

usá-las. 



Editora FMB

Por isso, é necessária uma mudança nos currículos escolares e também nos 

ambientes educacionais, principalmente no que tange à inovação tecnológica 

qualicada e adequada às necessidades do aluno. Infelizmente, o sistema 

educacional como um todo ainda não possui esse tipo de inovação, porque não 

se repensa a sua estrutura para a inserção das tecnologias no seu ambiente 

educativo.

Por outro lado, cada vez mais os alunos crescem cercados por tecnologias 

diversas, em seus lares, convívio social, nos momentos de lazer etc.; a escola não 

pode dissociar-se desse contexto, por priorizar um ensino tradicional. É preciso 

que a escola se atualize e se modernize com novos métodos de ensino que 

utilizam as tecnologias. É preciso que a escola seja criativa e inovadora para 

atrair as novas gerações para o seu ambiente educativo.
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Com o intuito de reetir sobre as competências digitais do professor 

pedagogo para o sucesso de sua prática docente na contemporaneidade, 

seguimos uma perspectiva metodológica qualitativa e bibliográca, uma vez 

que permite “[...] ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos 

muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” (GIL, 

2002, p. 45).

Além disso, para embasar a análise, zemos um levantamento de fontes 

secundárias, recorrendo a livros, artigos cientícos, sites e portais educacionais, 

aliado a um estudo documental e teórico sobre os aspectos que envolvem o 

entendimento do papel da competência digital na formação pedagógica.

Ademais, levamos em consideração os seguintes conceitos para 

vericarmos a importância da competência digital na formação docente:

METODOLOGIA

· A competência digital é o conjunto de habilidades, conhecimentos, atitudes e 

práticas sociais desenvolvidos pelo individuo para interagir, usufruir, criar, 

publicar e acessar informações de forma criativa e crítica, utilizando tecnologias 

digitais, buscando atender seus objetivos, necessidades e interesses pessoais e 

sociais;

· A educação digital é um processo de educação que se dá de forma online e/ou 

ofine, que tem como objetivo envolver e estimular o diálogo, a discussão, a 

reexão e a produção de conteúdo em torno das tecnologias digitais, 

proporcionando aos educandos um maior acesso à informação e ao conhecimento, 

além de possibilitar o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais 

para a interação social, a vida prossional e o conhecimento de si mesmo;

A educação a distância é um modo de educação que tem como característica 

principal a exibilidade de tempo e espaço, que proporciona ao educando a 

possibilidade de estudar em qualquer lugar e a qualquer momento. 
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A educação a distância é uma modalidade de ensino que se caracteriza pelo uso 

dastecnologias digitais, como a internet, softwares, aplicativos, entre outros, que 

permitem a interação do educando com o professor, os colegas de classe e o 

conteúdo programático, de forma virtual.

3

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reconhece o papel da 

competência digital na formação pedagógica; no documento, o uso das 

tecnologias é um recurso que fomenta não só a educação para a cidadania e 

caráter, mas principalmente a transformação social. A educação deve instruir a 

humanidade, a m de que possa ser livre e atuante, e consciente de sua própria 

história, do seu lugar no mundo, de seus direitos e deveres, de atitudes que 

podem transformar a sociedade e, assim, mudar o mundo.

FORMAÇÃO PEDAGÓGIA
E COMPETÊNCIA DIGITAL

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, signicativa, reexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2017, 

p. 9).

É perceptível que a tecnologia digital é uma das ferramentas que mais tem 

contribuído para a formação de um educador crítico e reexivo, uma vez que 

ela torna-o capaz de ter acesso a um grande leque de informações e de conseguir 

analisá-las de forma crítica, tomando as devidas decisões, além de possibilitar 

que o docente esteja em constante atualização.

De acordo com Aquino (2000), a educação é entendida como o processo de 

desenvolvimento de habilidades físicas, mentais e sociais, que permite ao 

indivíduo adquirir o conhecimento, o entendimento e a capacidade de 

aplicação para tomar decisões de forma crítica e reexiva, assim como 

contribuir para o desenvolvimento de sua autoestima, criatividade e inovação.

Nesse sentido, a educação não se restringe apenas à transmissão de 

conhecimentos, mas, a partir de metodologias ecazes, contribui para a 

formação de um indivíduo, proporciona acesso ao saber, ao pensamento crítico 

e reexivo (MALHOTRA; MALHORTA, 2010).

O acesso à tecnologia tem cada vez mais se democratizado, o que propicia 

o consumo de um leque de informações. Outrossim, as tecnologias estão em 

constante evolução, e é importante que o educador esteja sempre atualizado, 

para que possa aplicar as novas ferramentas de forma adequada.

Com a popularização da internet e das redes sociais, a tecnologia está se 

tornando cada vez mais presente em nossas vidas. 
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Por esse motivo, é importante que os professores estejam bem preparados 

para lidar com essa realidade, ensinando seus alunos a usar a tecnologia de 

maneira segura e responsável. Uma das maneiras de fazer isso é acompanhar as 

tendências tecnológicas. Além disso, é importante incentivar o uso de 

tecnologias educacionais nos ambientes de aprendizagem, como aulas online, 

jogos educacionais e outras ferramentas. Outra forma de garantir a formação do 

professor para um mundo tecnológico é oferecer cursos e treinamentos de 

forma continuada que enfatizem o uso seguro e responsável da internet e das 

redes sociais. Assim, os professores poderão estar preparados para lidar com 

situações que possam surgir em seu dia a dia.
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As competências digitais têm se tornado cada vez mais importantes na 

formação de pedagogos, pois permitem que a comunicação e a interação com os 

alunos de forma ecaz, além de possibilitar a criação e o gerenciamento de 

conteúdos educacionais de forma mais dinâmica.

A formação docente deve incluir o desenvolvimento de competências 

digitais, tais como a capacidade de usar softwares educacionais, a criação de 

blogs e sites, o uso de redes sociais para ns educacionais, a criação de vídeos 

educacionais e a edição de imagens e textos; é preciso que tais competências 

sejam presentes na formação inicial.

A Pedagogia é uma ciência que deve ser complementada por novas 

ferramentas digitais, uma vez que o pedagogo precisa estar apto para atuar em 

sala de aula que usam essas ferramentas. Essa ciência da educação tem que 

incluir a formação de competências digitais, de modo que os pedagogos estejam 

preparados para ensinar com as novas tecnologias.

Diante de todos esses fatores, é inegável que a educação precisa de uma 

revolução em seus modelos de ensino, de forma que o aluno seja o protagonista 

no desenvolvimento de sua aprendizagem. A tecnologia pode auxiliar, por 

meio de suas ferramentas, na elaboração de uma educação de qualidade, que 

seja mais prática.

A educação é um assunto complexo, porém muito importante para o 

desenvolvimento de qualquer sociedade. É um processo dinâmico e contínuo, 

pois não termina com a conclusão do ensino médio nem da graduação.

A educação também segue as evoluções econômicas; hoje muitas 

organizações já estão se adaptando a esse futuro, e é esperado que os sistemas 

de ensino não quem de fora; assim, os prossionais de educação devem se 

capacitar, especicamente no que se refere às“Competências Digitais”, para se 

adequar às necessidades desse cenário que já não tem mais espaço apenas para 

uma didática de ensino tradicional.

EXPECTATIVAS NA
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
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Portanto, ca evidente que a inserção da competência digital na formação 

pedagógica essencial, já que é inviável pensar em pedagogia sem o uso de 

tecnologias digitais. Dessa forma, faz-se necessário reetir sobre a formação 

pedagógica de forma a explorá-las em suas potencialidades.

A aceleração das Tecnologias é tão forte e tão generalizada que até 

mesmo os mais “ligados” se encontram, em graus diversos, 

ultrapassados pela mudança, já que ninguém pode participar 

ativamente da criação das transformações do conjunto de 

especialidades e técnicas, nem mesmo seguir essas transformações de 

perto (LÉVY, 1999, p. 28).

A competência digital na formação pedagógica tem um papel importante 

para a elaboração de um plano de aula fora do tradicionalismo, com abordagens 

diferenciadas, além do conteudismo, que explorem metodologias ativas, o 

pensamento crítico, a autonomia e o trabalho colaborativo, o que pode 

despertar a curiosidade do aluno e tornar as aulas mais atrativas e inovadoras.

A reconguração do papel da escola e o desenvolvimento de web 

currículo provoca a necessidade de formação dos professores para que 

tenham a oportunidade de explorar as potencialidades das Tecnologias 

Digitais, assim como, dominar seus recursos (RUBIO, 2019, p.39).

Nessa perspectiva, o professor será capaz de apropriar-se dos recursos 

das Tecnologias Digitais de modo que resinique sua prática 

pedagógica, e integre as Tecnologias Digitais ao currículo escolar, 

possibilitando o desenvolvimento de práticas mais signicativas para si 

e para seus alunos, assim como oportunizando aos alunos a 

possibilidade de serem mais “criativos, interativos, colaborativos, 

motivados e, sobretudo, autorais” (RUBIO, 2017, p. 142).

As tecnologias são cada vez mais utilizadas no âmbito educacional na 

contemporaneidade, deixando de ser apenas um auxiliador no aprendizado. O 

papel do professor não é somente ensinar, mas ensinar como usá-las. É 

importante que os prossionais de educação se atualizem com as novas 

ferramentas para que sejam capazes de ensinar seus alunos como utilizá-las e a 

integrá-las didaticamente, atualizando-se continuamente.

É importante destacar, por m, que o ensino tradicional, sem a utilização 

das ferramentas digitais, congura-se como um retrocesso educacional. O 

sistema educacionalencontra-se diante de um novo cenário que exige uma 

aprendizagem colaborativa e dinâmica; para que isso ocorra, o professor deve 

possuir competências digitais a m de executar sua função de forma tranquila, 

efetiva e inovadora.
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Considerações Finais

A pandemia provocada pelo COVID-19 exigiu que professores 

colocassem a prova as suas competências digitais para executar as aulas de 

forma mais interativa e didática; porém, a maioria não possuía nenhum 

conhecimento tecnológico, nem sabia adequar as tecnologias em seus planos de 

aula e na sua prática pedagógica.

As salas de aula virtuais, hoje, tornaram-se um recurso indispensável e 

permanente para a educação. De acordo com um estudo realizado pelo Google, 

cerca de 90% dos professores desejam continuar usando a tecnologia na 

educação. A tecnologia também pode ser usada para aumentar o engajamento 

dos alunos, para organizar o conteúdo de modo que seja melhor compreendido, 

para a diminuição da repetição de erros etc.

É importante ressaltar o entendimento do desenvolvimento da 

competência digital na formação e no exercício da docência. A m de contribuir 

para o desenvolvimento dessa competência, é importante que o professor esteja 

atento às tendências e inovações tecnológicas, bem como esteja disposto a 

utilizá-las de forma adequada em seu trabalho.

Vale ressaltar que a competência digital na formação pedagógica não 

deve ser uma preocupação apenas do docente, pois a formação continuada é 

responsabilidade das instituições de ensino (cf. BRASIL, 1996). O interesse de 

adquirir essa nova competência deve partir primeiro do professor; cabe a ele 

reconhecer as suas próprias diculdades para buscar uma formação.
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Práticas Afro-brasileiras
na Formação Docente

Resumo

Lívia Barbosa Pacheco Souza, Joarsem Bacar Embaló

A aplicabilidade e obrigatoriedade da Lei 10.639/03, que institui o ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas, além de 

representar um leque de possibilidades, é uma política armativa relevante. A 

falta de aplicabilidade dessa lei na prática docente trouxe à tona problemáticas 

referente às questões que há muito vêm sendo discutidas no que se refere à 

qualidade do ensino nas escolas brasileiras: a formação de professores. A 

situação ganha contornos mais delicados por se tratar de questões raciais, e por 

ter caráter obrigatório. Dessa forma, o presente artigo busca analisar de forma 

crítica o mito da democracia racial que impera no Brasil há muitos anos, e que 

precisa ser desfeito com as práticas docentes emancipadas, além de mostrar a 

ecácia de tratar a temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, numa 

perspectiva de reexão sobre seu papel na formação de professores reexivos, e 

na instrumentalização destes para a construção do conhecimento prático capaz 

de tratar pedagogicamente as questões raciais no espaço escolar.

Palavras-chave:

Práticas docente; História e cultura afro-brasileira; Prática reexiva; 

Educação emancipada.

3

Introdução

Mesmo com uma grande quantidade de livros, trabalhos acadêmicos, 

teses e dissertações, percebe-se que ainda há ausência do reconhecimento do 

conhecimento direcionado à história e cultura Afro-Brasileira e Africana nas 

práticas e formação docente. Nas últimas décadas, esse arcabouço vem sendo 

reavaliado, a partir de uma perspectiva de transformação social, em que a 

educação tem um papel essencial nesse processo. Por outro lado, isso pode nos 

direcionar a uma sociedade com uma falsa democracia racial e hipocrisia dos 

acadêmicos, que desconsideram a história do Brasil do período colonial por 

estar intimamente voltado às questões raciais.

O ponto positivo é que, em face de tais estudos e discussões, novos 

cenários de formação docente estão sendo propostos, principalmente no caso 

do Brasil. 
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As transformações indicam que os processos formativos devem 

considerar a singularidade das situações de ensino, as novas competências e os 

novos saberes que o ofício docente requer. Partindo desses pressupostos, o 

presente artigo, através de uma pesquisa qualitativa, busca entender e discutir, 

de forma crítica, o mito da democracia racial que impera no Brasil há muitos 

anos, e que precisa ser desfeito com as práticas docentes emancipadas no 

ensino, sob as matrizes da aplicabilidade e obrigatoriedade da Lei 10.639/03, 

que institui o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas 

escolas.

Ademais, nosso trabalho se justica por oferecer subsídios à compreensão 

de alguns desaos que se apresentam à formação de professores, com base em 

outras pesquisas realizadas em campo, com entrevistas de professores acerca 

da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. A referida lei visa 

promover a equidade social, através da formação de uma nova consciência 

sobre as matrizes africanas, afro-diaspórica e culturais do Brasil, garantias 

fundamentais na formação dos professores. A implementação da lei nas 

escolas, além de representar uma ação armativa relevante, também trouxe à 

tona uma questão que há muito vem sendo discutida no que se refere à 

qualidade do ensino nas escolas brasileiras: a formação de professores.

2

Levando em consideração a história do Brasil, desde sua “descoberta” até 

a “independência”, a educação sempre foi voltada para que nosso povo 

entenda mais sobre a história de outras nações do que a sua própria. Nos 

conteúdos em que o ensino volta-se de fato para a história brasileira, é comum 

exaltar o homem branco, que foi o colonizador, genocida, explorador e 

comerciante de escravos. Isso nos leva a entender que as ciências sociais 

educam e formam educadores para reproduzir esse formato como uma forma 

de mostrar intelectualidade e superioridade em relação aos currículos dos 

docentes. De fato, estes mecanismos, que existem na educação e são 

normalizados, têm relação com o retrato das sociedades africanas e indígenas 

no contexto brasileiro.

A ÁFRICA QUE PRECISAMOS ENXERGAR E USAR
COMO MECANISMO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA

Isso se justica pela “ausência” de textos escritos. Sabe-se, a partir dos 

diferentes volumes da coleção História Geral da África, que tal 

armação destoa do que é efetivamente verdadeiro. A África possui 

fontes escritas, apesar de estarem mal distribuídas tanto no que diz 

respeito ao tempo, como ao espaço. Há, por exemplo, diversos 

documentos que foram escritos pelos árabes, e que se remete ao período 

compreendido entre os séculos X ao XV (LOPES, 2015, p. 02).
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Além desse silenciamento referente à verdadeira história do continente 

africano, muitos educadores, na contemporaneidade, se apegam e defendem a 

lógica de África não possuir história, e reproduzem ou omitem saberes 

africanos, mantendo os saberes com base em valores eurocêntricos e 

etnocêntrico nas práticas docentes (AJAYI, 2010). Segundo Lopes (2015), 70% 

das pessoas entrevistadas sobre esse tema não participaram de nenhuma 

formação especíca sobre história da África e da cultura afro-brasileira.

Quando se oferta uma formação sobre esse assunto, é de forma resumida, 

que explana brevemente a importância do ensino de história da África e da 

cultura afro-brasileira, a partir de uma ótica diferente das representações que 

construíram ao longo de suas vidas.

Mesmo que este ensino, nos espaços escolares, seja extremamente 

relevante para compreender o processo de formação da identidade brasileira,

[...] não podemos negar que a ocialização do Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira no currículo da rede pública de ensino do país é 

um marco no sentido de introduzir na educação brasileira a valorização 

de nossa história e a participação de outras culturas, além da europeia 

(SILVA, 2010, p. 7).

Silva (2010) também destaca que essa demanda acrescentada na LDB 

cumpre a tarefa de fortalecer e reconstruir as relações étnico-raciais no 

ambiente escolar em todo o país. Consequentemente, a falta de informação e 

formação que auxiliem o professor sobre determinadas questões envolvendo o 

ensino de história da África corroboraram para que a implementação da Lei se 

torne ainda mais distante das salas de aula (LOPES, 2015).

Partindo deste pressuposto, Pimenta (1999) ressalta a necessidade de 

ressignicar os saberes docentes, principalmente no que tange à questão do 

ensino da história africana e da cultura afro-brasileira, pois os professores 

devem repensar sua formação a partir de sua própria prática pedagógica. É 

preciso, portanto, uma

[...] signicação social da prossão; da revisão constante dos 

signicados sociais da prossão; da revisão das tradições. Mas também 

da rearmação das práticas consagradas culturalmente e que 

permanecem signicativas. Práticas que resistem a inovações porque 

prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade. Do confronto 

entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas à luz das 

teorias existentes, da construção de novas teorias (PIMENTA, 1999, p. 

19).

De fato, a escola ocupa um espaço distinto para a construção do 

conhecimento e o professor se encarrega de aprimorar esses conhecimentos 

com o exercício de sua prática pedagógica, sendo reproduzido o conhecimento 

que maior predomina nestes saberes (PIMENTA, 1999). 
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Os maiores problemas estão nos desaos de produzir conhecimento na 

área sobre as histórias da África, e as representações negativas que são 

construídas. “Não são, portanto, passiveis de serem homogeneizados sob a 

pecha de negros, ou mesmo de africanos. A África não é o lugar da violência, 

guerras, fomes, doenças, desordem e ausência da civilização” (LOPES, 2015, p. 

3).

A questão que levantamos é porquê o conhecimento construído sobre 

África, em muitos casos, é racista e excludente, e são reproduzidos na formação 

de docentes; quais são as estratégias que devem ser utilizadas para inserir o 

verdadeiro conhecimento sobre esse Continente na prática docente? Para Lopes 

(2015), é preciso conhecer a verdadeira história, a mesma ocupada e 

marginalizada da África, para que possamos nos emancipar da prática docente 

e emancipar os educandos que estará recebendo esse conhecimento.

Ou seja, partindo da ideia que perpassa, por exemplo, na recusa do 

passado cientíco e tecnológico dos povos africanos, por parte dos 

estudiosos do nal do século XIX. Que utilizavam-se de teorias através 

de suas produções acadêmicas, deram a impressão ao restante do 

mundo, de que os povos do continente africano não tiveram nenhuma 

contribuição para o conhecimento universal (LOPES, 2015, p. 3).

Estes pressupostos criados pelo Ocidente contra a África, apesar de não 

serem a única forma de violência, inuenciaram nas representações eivadas de 

preconceitos, que colocam o continente africano como sendo pré-histórico e 

bárbaro, cujos habitantes são desprovidos de sabedorias, incapazes de 

construir ou transmitir conhecimentos, lugar de sol ardente, com paisagens 

sem belezas, onde se encontram vários animais selvagens. Ou seja, é o “não 

lugar”, onde não se oferece as mínimas condições para sobrevivência de seres 

humanos (LOPES, 2015).

O fator selvagem criou uma separação dos africanos em relação ao resto 

do mundo, o que afeta diretamente a formação e prática dos docentes, que 

decidem o que é relevante e o que não é. Dessa forma, Boahen (2010, p. 88) 

arma que “durante muito tempo o ocidente conseguiu transmitir a imagem de 

que o desenvolvimento, o progresso, a civilização e, sobretudo, os valores 

culturais sempre zeram parte de suas sociedades”, supervalorizando sua 

cultura, e colocando o outro, notadamente a África, em condições de 

inferioridades.

Por isso, podemos destacar que as “representações construídas”, em 

geral, ocorreram a partir da percepção do exterior, assentadas em mitos e 

preconceitos diversos; elas romperam a barreira do tempo, foram 

reformuladas, incorporaram novos esquemas e conuíram para o desenho da 

imagem da África (LOPES, 2015). 
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Tais representações são normalizadas ao ponto de se projetar o negro 

como o escravo, subalterno, revoltado, e a mulher negra como elemento sexual 

exótico, além de outras características estereotipadas que a sociedade 

naturaliza. Infelizmente, estas representações são comuns na atualidade 

porque existem diversos mecanismos, incluindo as práticas pedagógicas dos 

professores. 

Esse cenário desfavorável aumenta os desaos para enfrentar os 

problemas para compreender a dinâmica da cultura afro- brasileira, enquanto 

formação da sociedade brasileira a partir da heterogeneidade cultural.

A diversidade cultural é a riqueza da humanidade. Para cumprir sua 

tarefa humanista, a escola precisa mostrar aos alunos que existem outras 

culturas além da sua. Por isso, a escola tem que ser local como ponto de 

partida, mas tem que ser internacional e intercultural como ponto de 

chegada. Escola autônoma signica escola curiosa, ousada, buscando 

dialogar com todas as culturas e concepções de mundo. Pluralismo não 

signica ecletismo, um conjunto amorfo de retalhos culturais. Signica 

sobretudo diálogo com todas as culturas, a partir de uma cultura que se 

abre às demais (GADOTTI, 2001, p. 386).

Dessa forma, se as práticas docentes almejam uma emancipação voltada 

aos ensinamentos africanos e afro-diaspóricos, não se pode estudar a África 

baseando-se nos valores ocidentais, mas é necessário levar em consideração 

todo o seu passado cultural e histórico, sempre retratado de forma equivocada 

por muitos estudiosos, que rejeitaram por muito tempo os milhares de anos de 

tradição dos povos africanos (GADOTTI, 2001).

[...] percebe-se é que a história desses diferentes povos ainda é 

desprezada por alguns estudiosos, uma vez que muitos deles 

privilegiam a historiograa vinda por parte do ocidente, alegando que o 

referido continente não dispõe de fontes para ser estudado (TONIOSSO, 

2011, p. 58).

Além disso, os vários registros culturais que foram deixados aqui no 

Brasil por esses povos corroboram de forma signicativa para o alargamento da 

cultura afro-brasileira (TONIOSSO, 2011).

3

Na seção anterior, apontamos os motivos pelos quais foi normalizada a 

pouca ou nenhuma importância de se estudar a verdadeira história da África, 

partindo da literatura africana (cf. LOPES, 2015). 

AINDA TEMOS SOLUÇÃO?
APONTAMENTOS SOBRE RACISMO,
DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO NO BRASIL:
UMA TENTATIVA DE COMPREENSÃO
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A maioria dos estudiosos argumentam a necessidade de se pautar as 

práticas docentes em um currículo e aulas emancipados, com mais literaturas 

africanas, tendo cuidado de não se reproduzir os imaginários sociais contrários 

ao continente (TONIOSSO, 2011). Apesar das diversas literaturas, da militância 

dos movimentos sociais, dos textos e livros que mostram a verdadeira história, 

sempre haverá empecilhos que nos prendem a mitologias e imaginários contra 

a história, cultura e vivência do negro, quais sejam: racismo, discriminação e 

preconceito.

Castro et al (2009, p. 11629) ponderam que

[...] compreender as relações estabelecidas no interior da sociedade 

brasileira é importante para que se possa entender as desigualdades 

raciais e sociais do Brasil. Assim, o ponto inicial desta desigualdade 

parece estar sedimentado nos estereótipos socialmente construídos 

sobre o negro escravizado.

Estas imagens construíram um negativismo tão forte que se formou, ao 

longo dos anos, um fosso considerável de desigualdade entre a população 

negra e a população branca, sendo esta última inventada de acordo com a 

tonalidade da epiderme, já que os primeiros habitantes do Brasil foram 

africanos e depois indígenas (Não foi o contrário? Primeiro os aborígenes, 

depois os africanos?) (SANTOS, 2006). Consequentemente, não podemos 

esquecer que alguns anos antes da abolição da escravatura, havia uma forte 

exclusão da população negra, que foi adquirindo novos contornos legais 

(BRANCO, 2008).

Essa realidade foi evidenciada no decreto imperial de 1872, que impedia o 

acesso à educação de determinados grupos, tais como portadores de doença 

contagiosa, escravos e não vacinados. Este decreto indica que os últimos anos 

da escravidão negra representou, para as elites, a necessidade de delimitação de 

fronteiras, em que o discurso eurocêntrico, pautado na superioridade racial, 

tivesse lugar (CASTRO et al, 2009).

No âmbito jurídico, foram criadas leis contra o escravo; no âmbito 

cientíco e nas produções do conhecimento do século XIX, por exemplo, 

Charles Darwin publicou uma obra intitulada “A origem das espécies”, na qual 

ele conclui que, na natureza, os mais fortes sobrevivem, o que cou 

posteriormente conhecida como “teoria darwinista”.

Com base nos estudos darwinianos [...] pensadores como o francês 

Joseph- Auguste de Gobineau, o alemão Richard Wagner e o inglês 

Houston Stewart Chamberlain, utilizaram a teoria de seleção natural, 

dentre outros argumentos, para tentar explicar a sociedade humana. 

Eles concluíram então que alguns grupos humanos eram fortes e outros 

fracos. Os fortes teriam herdado certas características que os tornavam 

superiores e os autorizavam a comandar e a explorar outros povos 

(BENTO, 2005, p.25).
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Bento (2005) também assinala que, no bojo dessas ideias, nasceu uma 

'fórmula básica' do racismo, que determinou um estereótipo dos povos de “raça 

superior”, cuja principal característica é a pele branca, enquanto os inferiores, a 

“raça ruim”, têm pele escura. Este conjunto de ideias foi a base que engendrou o 

domínio colonial e a exploração dos europeus sobre outros povos (MUNANGA 

& GOMES, 2006). Neste caso, o racismo, que foi uma consequência da 

hierarquização entre as raças, pode ser denido como uma “prática que 

reproduz na consciência social coletiva um amplo conjunto de falsos valores e 

falsas verdades e torna os resultados da própria ação como comprovação 

dessas verdades falseadas” (CAVALLEIRO, 2005, p. 22).

Quando nos referimos ao “Brasil”, devemos nos atentar para nossa 

obrigação de compreender a complexidade da constituição da sociedade, que 

implica levar em conta os níveis de inserção social, pontuar elementos que 

intensicam as relações entre diferentes grupos étnicos da sociedade brasileira 

(CASTRO et al, 2009). Esses processos estão voltados às tensões que são 

evidenciadas através do preconceito racial, que, no Brasil, não está pautado no 

histórico sanguíneo, e sim na cor da pele, caracterizando, como 'preconceito de 

marca' (LOPES, 2005). De fato, estes processos têm alargado e mantido o 

racismo, o preconceito e a discriminação na sociedade brasileira; por outro lado, 

com as resistências surgiram possibilidades, como as políticas armativas, que 

possibilitam um movimento em que a população afrodescendente brasileira 

tem se assumido como tal na rearmação da sua negritude, tanto do ponto de 

vista biológico quanto político (LOPES, 2005; CASTRO, et al,

2009).

Partindo destes pressupostos, Cavalleiro (2005) aponta estes movimentos 

como impulsionadores de uma forma de repensar as relações étnico-raciais no 

Brasil, desvelando uma sociedade que discrimina, já que esta

[...] se evidencia quando em condições sociais dadas, de supostas 

igualdade entre brancos e negros, se identica um favorecimento para 

um determinado grupo nos aspectos social, educacional e prossional. 

Fato que expressa um processo institucional de exclusão social do 

grupo, desconsiderando suas habilidades e conhecimentos 

(CAVALLEIRO, 2005, p. 26).

Sob essa perspectiva, não podemos ignorar que o “m da escravização” 

dos africanos no Brasil desencadeou muitas marcas transcendentes, desde as 

características físicas que foram herdadas geneticamente pela população 

afrodescendente, além da diversidade cultural, linguística, culinária e na forma 

de vida (CAVALLEIRO, 2005).

A abolição dos escravos não signicou necessariamente a integração da 

população negra liberta na sociedade; pelo contrário, desencadeou um 

histórico de lutas pela sobrevivência e de reivindicações sociais, marcas da 

história do negro no Brasil (CASTRO, et al, 2009). 
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Dessa forma, a criação de espaços de luta em favor da igualdade racial 

no Brasil perpassa os séculos, desde a formação de quilombos (XVI) até a 

criação de instituições e/ou associações no início do século XX. No início 

desse século tem-se a criação de diferentes espaços com o objetivo de dar 

maior visibilidade à população negra (CASTRO et al. 2009, p. 11631).

Sobre este último ponto, Castro et al (2009) elaboraram uma espécie de 

cronograma datando as principais revoluções negras contra o imperialismo no 

Brasil:

· 1930 e 1940: criação da Frente Negra Brasileira que defendia a educação 

como caminho para a promoção da igualdade racial no país, e o Teatro 

Experimental do Negro (TEN) que objetivava inserir no teatro brasileiro o 

negro como tema, intérprete e criador.

· 1950: surgimento da Associação Cultural do Negro (ACN), que teve 

como proposta a construção de uma ideologia para o negro brasileiro.

· 1960 e 1970: acontecimentos fora do Brasil, como a luta dos negros 

estadunidenses por direitos civis, as lutas de independência dos países 

africanos e, internamente, a ditadura militar no Brasil, espalharam a semente da 

militância negra.

Estas são reivindicações que permanecem também no século XXI, em que 

a inserção da população negra, sobretudo nas esferas educacionais, tem 

demonstrado que sua permanência é menor em relação à população branca 

(CASTRO, et al, 2009).

No Brasil 5,4% da população brasileira é preta, 39,9% é caracterizada 

como parda, estes dois grupos juntos caracterizam o percentual total da 

população negra no Brasil, totalizando 45,3% dos afrodescendentes no 

nosso país (IBGE, 1999, p. 55 apud CASTRO et al, 2009, p. 11632).

O censo do IBGE realizado no ano de 1999, a partir do pertencimento 

étnico-racial, mostra essa realidade, principalmente no que diz respeito à 

população negra, apresentando as categorias preta e parda.

4

Mesmo com os desaos apresentados durante o processo de aceitação das 

histórias africana e indígena nos currículos escolares e nas práticas docentes, 

tomando como base os dados disponíveis no Banco de Teses da CAPES sobre a 

questão indígena, muito já se evoluiu. 

AINDA HÁ ESPERANÇA?
O IMPACTO DA APLICABILIDADE DA LEI
11.645/2008 NA PRÁTICA DOCENTE
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Uma dessas evoluções foi a promulgação da Lei nº 11.645/08, que tornou 

obrigatório o estudo da história e cultura dos povos indígenas em todas as 

instituições da Educação Básica.

Cerezer (2015, p. 217) destaca, todavia, que

[...] a promulgação da Lei nº 11.645/08 ainda não causou impactos 

signicativos na produção acadêmica (teses), em nível de Doutorado, 

nas áreas indicadas, pela referida lei, como preferenciais para que se 

desenvolvam os estudos, ou seja, a História, Artes Visuais e Literatura. 

Constatamos também, que a maioria das teses se concentra nas áreas de 

Antropologia (14 teses), Educação (11 teses), História (07 teses) e 

Linguística (05 teses). Como explicar a não produção de teses, nestes 

anos investigados, na área da História e de ensino de história?

O autor ressalta ainda a ausência desses temas nos trabalhos cientícos, 

em decorrência do fato de que “tradicionalmente, as questões relacionadas à 

Formação de Professores e Ensino de História estão mais ligadas à Educação, 

[...] e o espaço da temática nas Linhas de Pesquisa nos Programas de Pós-

Graduação em História do país” (CEREZER, 2015, p. 218). Podemos perceber 

que existe um grande número de pesquisas de doutoramento envolvendo 

diferentes temas relacionados às temáticas afro-brasileira e indígena. No 

entanto, também se constata que ainda há um número restrito de teses voltadas 

para a história e cultura dessas populações, e um número pouco expressivo de 

pesquisas relacionadas às temáticas étnico-raciais para a formação de 

professores (ibid.).

Por esses fatores, muitos autores defendem as ampliações de pesquisas 

com ênfase na formação de professores para o desenvolvimento e 

implementação efetiva de uma educação para as relações raciais (CHAVES, 

2000; CEREZER, 2015; SILVA, 2011; LIMA, 2016). Cerezer (2015) também 

destaca que a aplicabilidade da Lei 11.645/2008 pode incentivar o 

desenvolvimento de demais pesquisas que permitam uma adequada discussão 

nas salas de aula, notadamente de escolas públicas, já que são temas de riquezas 

profundas para a sociedade.

[...] Procurando descobrir como vêm lidando com a obrigatoriedade de 

trabalhar com a temática História e Cultura Afro- Brasileira e Indígena. 

Compuseram essas entrevistas questionamentos acerca da formação 

inicial e continuada desses docentes; como vêm se apropriando das 

temáticas referentes aos conteúdos de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Indígena; o que pensam acerca da Lei 11.645/2008 e a visão de cada um 

sobre suas práticas quanto à aplicabilidade dessa lei (CEREZER, 2015, p. 

220).

É preciso ter acesso a pesquisas realizadas sobre a aplicabilidade da Lei, 

para analisa- las na formação e prática de docentes, para que possamos  
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compreender o que expressam os docentes acerca de suas práticas. Tardif (2002, 

p. 230) arma que “a pesquisa sobre o ensino deve se basear num diálogo 

fecundo com os professores, considerados não como objetos de pesquisa, mas 

como sujeitos competentes que detêm saberes especícos ao seu trabalho”. 

Nesse processo de estabelecimento de diálogo, faz-se necessário 

entendermos traços da trajetória percorrida pelos sujeitos.

Na expressão dessa professora, há hipocrisia em uma sociedade que 

discrimina alguns sujeitos de sua História, mas elege dias especícos do 

ano para exaltar e homenagear esses grupos, apesar de manter atitudes 

racistas ao longo do ano – o que representa a inexistência de impactos 

signicativos da lei no cotidiano escolar. Na opinião de Luiza Mahin, 

por mais que haja uma obrigatoriedade não só de História, mas também 

de outros componentes curriculares de trabalharem temáticas 

relacionadas a índios e negros, uma lei que obrigue os professores a 

trabalharem esses assuntos não é suciente para garantir que ocorram 

alterações signicativas no cotidiano escolar. Apesar das críticas tecidas 

e ressalvas à referida lei, armou “considerar um avanço que pode 

contribuir para um futuro de maior respeito e reconhecimento das 

contribuições destas etnias e de seus descendentes para a formação 

social e econômica do Brasil (FONTENELE & CAVALCANTE, 2020, 

p.14-15).

Além disso, foi realizada a alteração na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelecia as diretrizes e bases da educação nacional, pela Lei no 

10.639, de 9 de janeiro de 2003 (FONTENELE & CAVALCANTE, 2020). A esta 

última, foi acrescentada a obrigatoriedade da inclusão nos currículos dos 

estabelecimentos de ensino fundamental e médio, ociais e particulares, com as 

temáticas “História e Cultura Afro- Brasileira”, bem como também a inclusão, 

no calendário escolar, do dia 20 de novembro, como o “Dia Nacional da 

Consciência Negra” (BRASIL, 2005; BRASIL, 2013; BERGAMASCHI, 2010).

Essa legislação resultou em avanços signicativos no processo de 

armação de setores marginalizados; ela foi abraçada com maior destaque nas 

áreas de educação artística, de literatura e história brasileiras. Essas leis são 

importantes no processo de condução de negros e indígenas, setores sociais 

tradicionalmente marginalizados, ao adequado reconhecimento de sua 

contribuição para a construção do Brasil (ROCHA, 2012).

Sabemos que são muitos os desaos para garantir a inclusão correta da 

história e cultura dos povos negros e indígenas nos currículos escolares, mas é 

preciso repensar o seu papel na formação. As escolas são responsáveis por 

formar indivíduos que estão em fase de preparação para viver e conviver em 

ambientes de diversidade, reconhecendo-se como atores importantes dos 

processos históricos, independentemente de sua condição étnica, econômica ou 

social. (OLIVA, 2007).
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[...] ações armativas precisam ser implementadas pelas universidades, 

institutos e escolas abrindo-se assim novos territórios para práticas 

formativas que girem em torno da História e Cultura Africana e 

Indígena, relações étnico- raciais, diversidade, preservação de nosso 

patrimônio material e imaterial.

Zarth (2010) também defende que os currículos conservadores, além de 

passar por uma revisão metodológica, devem também ser reconsiderados em 

uma perspectiva crítica, principalmente no que diz respeito às condições dos 

diferentes grupos étnicos e as desigualdades de tratamento.

Considerações Finais

As questões que envolvem raça, racismo, discriminação e educação, no 

Brasil, nunca serão esgotadas ou terão uma conclusão; é necessário conhecer os 

povos negros e suas dimensões históricas, já que estão ligados, sendo o contexto 

do povo indígena o resultado dessa soma. Para tal, os conteúdos referentes à 

verdadeira história da África devem sair dos livros para a prática docente, 

começando pela emancipação do próprio docente.

É importante começar pela negação das informações trazidas por alguns 

estudiosos do Ocidente, que descrevem a realidade atual do continente africano 

através de suas mentes eurocêntricas, razão pela qual não são sucientes para 

julgar toda sua trajetória. Os conhecimentos adquiridos em seus primórdios 

devem ser estudados e ensinados, já que o presente por si só não responde 

certas inquietações advindas de um passado colonizador, ultrapassando os 

olhares negativos em relação à história da África. Por isso, há uma necessidade 

de desconstrução intelectual dos docentes relacionados à “barragem de mitos” 

que foi constituída sobre esta história

Por último, o docente deve entender que a “ciência” também é marcada 

por diferentes preconceitos, pois já foram produzidas obras que difundem 

absurdos de toda ordem sobre o continente africano, que vão além dos 

estereótipos, ao constituir uma realidade em cima do objeto que está sendo 

estereotipado. Isso resultou nas várias discriminações, marginalizações nas 

representações feitas por diferentes agentes da cultura ocidental. Essas 

agressividades epistêmicas chegam a nós sob o pretexto de valores 

eurocêntricos, de tal forma que vê-se docentes defendendo teorias racistas, 

ensinando-as e escrevendo sobre elas, as normalizando- as.

O racismo inclui-se na sociedade com estereótipos e clichês envolvendo 

relações de interesses e poder que, de certa forma, contribuem para o discurso 

discriminatório. Apesar de ser um grande desao, ainda podemos ter 

esperança e acreditar na possibilidade de novas produções nessa área com 

dinamismo, responsabilidade social e consciência histórica, para que
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as escolas sejam espaços socioculturais, em que o fazer docente contribui de 

forma signicativa para o processo de ensino e aprendizagem.
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Produção de Vídeo em Redes Sociais
e a sua Relação com o Processo

de Ensino-Aprendizagem

Resumo

Ediney Linhares da Silva, Karla Carolline Barbosa Dote,
Raul Nixon Costa Saraiva, Erasmo Miessa Ruiz, Cleide Carneiro

Vídeos em redes sociais têm se tornado cada vez mais frequentes em 

diferentes grupos. Para o público jovem, a interatividade adquirida com as telas 

é natural, havendo um manuseio rápido e ecaz. Diante do cenário 

educacional, os docentes têm apostado no uso dessas ferramentas para 

promover entre adolescentes, por exemplo, ações facilitadoras da articulação 

com o conteúdo escolar, através da associação entre criatividade, tecnologia e 

prazer, sentimento despertado pelo movimento frenético de elementos visuais, 

musicais e relacionais, que se somam no desenvolvimento de autonomia e 

descoberta de talentos. Por isso, o presente artigo busca apresentar desfechos 

da interatividade entre a produção de vídeos em redes sociais e a relação 

ensino-aprendizagem de adolescentes em um projeto social. A metodologia 

contempla as abordagens qualitativa e descritiva de análise, e o método 

bibliográco, com o uso do relato de experiência como objeto central, cujo 

período de análise ocorreu entre os meses de outubro e novembro de 2022. O 

relato é de uma atividade de produção audiovisual proposta no “Projeto 

Conexão em Movimento”, da Federação de Triathlon do Estado do Ceará, 

localizado em Fortaleza – CE. Na ocasião, um grupo de 30 adolescentes, entre 12 

e 17 anos, foi dividido em quatro subgrupos orientados a produzirem um vídeo 

temático que contemplasse a reexão sobre direitos da criança e do adolescente, 

a partir do cotidiano vivenciado em suas comunidades.

Palavras-chave:

Redes sociais; Criatividade; Ensino-aprendizagem; Educação; Ensino.

4

Introdução

O contexto social dos últimos anos vem suscitando nos indivíduos uma 

apropriação tecnológica cada vez mais rápida, em que as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC's) têm adentrado espaços sócio-ocupacionais 

diversos e desencadeado transformações relevantes nas relações e processos de 

trabalho (SALES; PINTO, 2019).
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As TIC's têm o potencial de promover o acesso universal ao contexto 

digital, constituindo-se como uma ferramenta capaz de realizar a aplicação, 

inclusão e fortalecimento de ações pedagógicas (MONTEIRO et al, 2019), e 

permitindo que a maioria das pessoas seja inserida em um ambiente de 

discussões e reexões sobre as questões inerentes a sua faixa etária (PINTO, 

2017).

Relacionado a isso, a aprendizagem signicativa é importante nos 

processos de ensino- aprendizagem, e um dos elementos que contribui para 

essa realidade é o uso de vídeos como mecanismos educativos. A 

implementação deste é um desao constante; a sua produção exerce uma 

função de destaque no processo pedagógico, e essas tecnologias viabilizam o 

compartilhamento do conhecimento, através da promoção de transformações 

no contexto cognitivo e nos aspectos sociais (RODRIGUES; MORI; 

FIGUEIREDO, 2021).

Assim, ao despertar a curiosidade do adolescente, estimula-se, por 

consequência, que este busque informação, o que resulta na própria 

aprendizagem, considerando que, “nestas ações, os alunos são os próprios 

transmissores e absorvedores do conhecimento, sendo os principais 

construtores da aprendizagem e o professor atua apenas como mero mediador” 

(CORREIA; ALVES, 2020).

Na busca pelo desenvolvimento humano sob o viés da educação, estima-

se que o estímulo positivo ao aprendizado deve estar presente em todas as fases 

de difusão do conhecimento, e na adolescência esse fator se torna ainda mais 

necessário, visto que são muitas dispersões que incorrem nas relações 

formativas em qualquer esfera. Por essa razão,

[...] as emoções precisam ser consideradas nos processos educacionais. 

Logo, é importante que o ambiente escolar seja planejado de forma a 

mobilizar as emoções positivas (entusiasmo, curiosidade, 

envolvimento, desao) enquanto as negativas (ansiedade, medo, apatia, 

frustação) devem ser evitadas para que não perturbem a aprendizagem 

(COSENZA; GUERRA, 2011, p. 84).

Considerando isso, o presente relato de experiência tem como objeto de 

estudo a produção de um vídeo em redes sociais para evidenciar a sua relação 

com o processo de ensino- aprendizagem de adolescentes em um projeto social. 

O recorte se justicativa porque suscita reexões sobre a temática no meio 

acadêmico, com projeções que atingem desdobramentos teóricos, em virtude 

da sua contextualização e apresentação de desfechos trazidos pela experiência 



Editora FMB

42

Optamos pelo tipo qualitativo de análise porque permite ao pesquisador 

manter contato direto e interativo com o objeto de estudo, uma vez que não visa 

à quanticação, mas ao direcionamento para o desenvolvimento de estudos 

que buscam respostas que possibilitam a interpretação, entendimento e 

descrição dos fatos (PROETTI, 2017).

Ademais, levamos em conta o método descritivo, pois realizamos a 

descrição das características do fenômeno, de determinada população ou 

ainda, o estabelecimento de relações entre as variáveis (GIL, 2017).

Já o relato de experiência (doravante RE) contribui com a produção de 

conhecimento sobre as mais variadas temáticas, resultando num saber 

cientíco formador do sujeito e gerador de transformação social (CÓRDULA; 

NASCIMENTO, 2018; MUSSI; FLORES; ALMEIDA, 2021).

Acrescente-se que o RE detalha o processo de ensino-aprendizagem de 

um grupo de adolescentes que participaram de um projeto social localizado em 

Fortaleza-CE. A produção de vídeo para as redes sociais está relacionada a 

temáticas de cunho social embasadas pela reexão sobre direitos da criança e do 

adolescente, bem como pelas vivências do cotidiano desse público em suas 

comunidades de origem.

Nesse sentido, participaram dessa atividade pedagógica 30 adolescentes, 

com faixa etária entre 12 e 17 anos, beneciários do “Projeto Conexão em 

Movimento (PCM)”, da Federação de Triathlon do Estado do Ceará (Fetriece), 

situada no Centro da cidade de Fortaleza/CE. Esta é uma “organização da 

sociedade civil que, desde 1994, trabalha na promoção do esporte, da defesa dos 

direitos e do exercício da cidadania” (FETRIECE, 2022).

Os participantes foram divididos em quatro grupos, formados a partir de 

critérios de geolocalização (proximidade da residência com os bairros onde 

moram), de modo a favorecer a reunião destes e a organização e produção do 

vídeo temático.

Com efeito, o RE foi construído com base no acompanhamento da 

atividade entre os meses de outubro e novembro de 2022; foi realizado um 

assessoramento dos grupos na condução das etapas integrantes do processo de 

ensino-aprendizagem, culminando na apresentação dos resultados da 

produção audiovisual, na sala de convivência do Parque Dom Aloísio 

Lorscheider, situado no bairro Dendê, em Fortaleza/CE. Em síntese, o Quadro 

1, a seguir, relaciona as fases e objetivos da produção audiovisual.

2 METODOLOGIA



Gráco 2 

Desempenho dos discentes matriculados na disciplina de “Finanças e Orçamento Público”
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Fase Objetivo

Apresentação da proposta Mobilizar os participantes a realizar 

uma análise crítico-reflexiva sobre 

seu cotidiano, relacionando o recorte 

escolhido aos objetivos das ações 

pedagógicas desenvolvidas pelo 

projeto social.

Detalhamento da proposta P r o m ove r   a   i n t e ra çã o   d o s  

participantes  com  a proposta, 

partindo do esclarecimento de 

dúvidas.

Divisão de grupos M o t i v a r  a  p a r t i c i p a ç ã o  d o s 

adolescentes considerando fatores 

de proximidade de moradia e 

i d e n t i fi c a ç ã o  d e  r e l a ç õ e s 

interpessoais como facilitadoras da 

coesão

grupal.

Acompanhamento da atividade P e r ce b e r  a  co m p r e e n s ã o  d o s 

adolescentes sobre a proposta 

oferecida e a correlação entre 

temáticas pertinentes à produção do 

vídeo.

Recebimento do produto

audiovisual

Analisar a articulação realizada entre 

o s  e l e m e n t o s  d a  p r o d u ç ã o 

audiovisual e os resultados obtidos 

das informações fornecidas.Análise do resultado produzido

Exibição do produto audiovisual

Socializar as diferentes visões sobre 

o s  d i r e i t o s  d a  c r i a n ç a  e  d o 

adolescente partindo da realidade 

local vivenciada pelos participantes.

Discussão sobre o processo

criativo e finalidade

Incitar o protagonismo juvenil na 

tomada de decisões e identificação 

de problemáticas sociais passíveis de 

melhorias.

Fonte: Elaboração própria.
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Dessa forma, podemos perceber o processo de aprendizado ativo a partir 

de métodos colaborativos, envolventes e motivadores, que fortalecem o ensino-

aprendizagem, haja vista a educação não ser uma prática simples (MARQUES 

et al, 2021).

3
RESULTADOS
E DISCUSSÃO

A produção de vídeo em redes sociais é apenas uma das muitas opções de 

implemento da relação processual de ensino-aprendizagem de adolescentes, 

tendo como contexto um projeto social. O “Projeto Conexão em Movimento 

(doravante PCM)”, da Fetriece, em parceria com o Conselho Municipal de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescentes de Fortaleza (Comdica), tem 

sua atuação junto a 30 adolescentes, oriundos de comunidades vulneráveis 

pertencentes à cidade de Fortaleza-CE.

A proposta desse projeto surge em agosto de 2021, a partir da busca ativa 

do público- alvo, cuja faixa etária contempla adolescentes entre 12 e 17 anos, de 

ambos os gêneros. As reuniões são mensais, e enfatizam discussões sobre os 

direitos da criança e do adolescente, o processo de ensino-aprendizagem, a 

apropriação destes indivíduos sobre a sua condição de seres de direitos, com 

reconhecimento e pertencimento social ao cenário em que desenvolvem suas 

relações sociais.

Nesse sentido, as ações de iniciativa social voltadas à população e sua 

consequente redução de vulnerabilidades são capazes de promover 

transformações positivas no cotidiano dos seres de direito (CONCEIÇÃO, 

2020).

Vale destacar que, nesse diálogo, as estratégias comunitárias voltadas ao 

público infanto-juvenil têm seu início na década de 1990, quando as políticas 

públicas passam a enfatizar a participação dos jovens para solucionar 

problemas sociais, sendo vistos como protagonistas e agentes de mudança, e 

não mais como problema (TOMMASI; CORROCHANO, 2020).

Freire (2002) arma que contribuir para tornar o indivíduo ativo, capaz de 

transformar a realidade e intervir sobre ela, de modo a recriá-la, é fundamental. 

Portanto, é preciso pensar na necessidade de se ter adolescentes e jovens mais 

participantes e envolvidos com seu processo formativo e vida social. Por isso, o 

PCM atua, entre as diversas ações pedagógicas, no incentivo à criticidade, no 

aprimoramento educacional e no estímulo ao posicionamento político frente às 

questões sociais, que têm sido pauta da formação de indivíduos que são 

representantes de suas comunidades de origem. No Quadro 2, abaixo, zemos 

um levantamento dos bairros onde os participantes do projeto residem.



Quadro 2

Origem dos participantes do PCM

Comunidade de Origem Identificação Regional

Álvaro Weyne
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Regional I

Bom Jardim Regional V

Cristo Redentor Regional I

José Walter Regional VIII

Mucuripe Regional II

Paupina Regional VI

Pirambu Regional I

Serviluz Regional II

Vicente Pinzon Regional II

Fonte: Fetriece (2022).

Observando-se a disposição dos bairros de origem dos participantes, 

podemos perceber que cada uma dessas comunidades possui suas 

particularidades dentro do uxo societário fortalezense, com seus conitos e 

índices de violência, defasagem dos sistemas de saúde, de infraestrutura, de 

saneamento básico e de educação, os quais são força motriz para a promoção de 

discussões no formato de vídeo.

Souza et al (2005, p. 152) acreditam que “o trabalho em grupo nas 

comunidades se constitui em importante ferramenta de conscientização crítica 

dos indivíduos a respeito do seu meio social e suas condições de vida e saúde”. 

Partindo dessa concepção, os adolescentes seguiram as fases apresentadas no 

Quadro 1, e, por meio de sua autonomia e criatividade, produziram um vídeo 

acerca dos direitos básicos que são garantidos por lei, mas que nem sempre são 

efetivados.
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Na última fase da atividade pedagógica, a discussão do teor do vídeo 

produzido conduziu um diálogo especíco da práxis, sendo a relação ensino-

aprendizagem percebida como fato alcançado, por intermédio de uma 

ferramenta lúdica, pertencente ao cotidiano infanto-juvenil. As redes sociais 

têm sido uma diversão e passatempo de muitas pessoas, mas também têm 

assumido um caráter informativo.

Na produção dos vídeos, é perceptível a interatividade gerada pelo uso e 

manuseio de ltros, músicas e efeitos, características que se associaram à 

transmissão de informações pertencentes a um dado contexto, diferente ou 

semelhante ao dos demais grupos, mas que recebeu um cuidado particular 

durante o processo criativo. Os vídeos, notamos que os participantes 

externaram indignação e protesto, fato que suscitou o direito de fala dos 

adolescentes nos espaços de tomada de decisão aplicados às políticas públicas.

Por m, entre os quatro grupos formados, houve a apresentação de 

apenas um, em virtude do andamento das reexões e do processo de produção 

de cada um dos grupos. O resultado do primeiro vídeo foi um produto com 

duração de 30 segundos (Figura 1), cujo desfecho foi a apresentação de direitos 

relacionados à vida social comum, quais sejam: acesso à moradia, educação, 

saúde, esporte, lazer, cultura, respeito à diversidade etc.

Figura 1

Capa do vídeo produzido

Fonte: Projeto Conexão em Movimento.

Em suas falas, os adolescentes compartilharam as principais diculdades 

encontradas no bairro em que residem; eles interagiram com seus pares, 

havendo a discussão sobre a forma como funcionam os processos de 

desenvolvimento social e a percepção de seu potencial para participar do 

acompanhamento e cobrança junto aos órgãos e representantes do povo para o 

alcance de melhorias aplicadas ao seu meio de convívio social.



Considerações Finais

A pesquisa realizada aqui evidenciou que a produção de vídeo em redes 

sociais é apenas uma das muitas maneiras de proporcionar avanços positivos 

no processo de ensino- aprendizagem em um espaço não-escolar; o projeto 

social suscita no público adolescente inquietações acerca da análise da 

sociedade em que vivem.

Essa interação alcançou níveis signicativos através da escuta dos 

participantes sobre o desenvolvimento da atividade proposta; foi possível 

identicar, entre outros, autonomia no processo estruturante do vídeo, 

estímulo da criatividade e motivação na administração das tecnologias 

envolvidas na produção audiovisual, aspectos colaborativos na socialização 

dos indivíduos a partir do trabalho em grupo, capacidade de raciocínio lógico 

para contemplar assuntos discutidos e relacioná-los com o cotidiano dos 

componentes do grupo, capacidade de argumentação para defender o 

resultado obtido e apresentar as nuances vivenciadas nas comunidades de 

origem dos participantes, redução da inibição durante a interlocução da 

apresentação.

Ressalte-se que a produção de vídeos na e para as redes sociais, e a relação 

com o ensino- aprendizagem de adolescentes, oferece oportunidades 

educacionais para o desenvolvimento nos aspectos humano, relacional, 

criativo, colaborativo, tecnológico, entre outras formas que salientam a 

formação educacional como ferramenta de ascensão social e leitura da 

realidade.

Não obstante, o projeto social abordado nesta pesquisa é importante para 

as discussões nas comunidades, começando pela compreensão das famílias 

sobre as condições sociais em que vivem. Sabe-se que indivíduos em situação 

de vulnerabilidade social lidam diariamente com limitações que fragilizam 

suas relações com o meio e com seus pares, não sendo possível, por vezes, a 

superação da pobreza, violência e estigmas difundidos pelo senso comum. 

Entretanto, a educação, por meio do ensino e da aprendizagem, é elementar 

para dar outro rumo a um percurso de resistência às adversidades.

Ao nal da atividade proposta, caram nítidos os anseios de melhoria na 

qualidade de vida e desenvolvimento comunitário nos locais de onde os 

adolescentes são oriundos. As expectativas de um estudo dessa natureza são 

semelhantes às do projeto e se voltam ao incentivo de ações pautadas na 

apropriação dos jovens sobre o seu modo de vida, a partir das condições sociais 

experienciadas. 

O empoderamento deles poderá ser ou não resultado de sua inserção na 

tomada de decisões sociopolíticas, sobretudo quando estes indivíduos 

perceberem o ser de direitos que são perante a sociedade.
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Na presente pesquisa, destacamos o valor da fala e do posicionamento do 

público infanto-juvenil na condução de políticas, programas e serviços capazes 

de analisar suas demandas, objetivos e sonhos; mas é preciso que estudos 

posteriores, de maior amplitude e escopo teórico, proponham reexões de 

iniciativas como a do PMC.
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Histórico da Educação de
Jovens e Adultos (EJA) no Brasil

Resumo

Elizabeth Carvalho de Oliveira

Este trabalho busca compreender a evasão escolar na educação de jovens e 

adultos: entre o car na escola e o voltar para casa. Teve-se como objetivo geral 

analisar os principais fatores intrínsecos e extrínsecos a escola para a ocorrência 

de Evasão Escolar na Educação de Jovens e Adultos na Escola Municipal 

Marcos Freire no Município de Presidente Figueiredo no Estado do Amazonas. 

A relevância deste estudo volta-se para a evasão escolar do aluno em função das 

suas condições de vida e da oferta da EJA. Para análise dos dados foi adotada a 

abordagem qualitativa. A metodologia inicialmente voltou-se para leitura 

crítico-reexivo deteóricos críticos da educação e em seguida passou-se à parte 

empírica da pesquisa, discutindocomo se dá a aprendizagem nas escolas no 

contexto EJA. Em seguida foi aplicado questionáriocom alunos e entrevista com 

professores e pedagoga da EJA da referida escola, que foram osparticipantes da 

pesquisa e por m, analisados os dados percebeu-se que os professores adotam 

uma pedagogia tradicional sem considerar a realidade dos alunos. Não foi 

vericado interesse pela história de vida e realidade dos alunos, usando um 

ensino uniforme que não atende a individualidade dos alunos, 

desconsiderando que muitos já estão no mercado de trabalho e reete 

diretamente no seu baixo rendimento e na evasão. Conclui- se por m que 

osalunos da escola pesquisada são alunos que se encontram fora de faixa e que 

dividem seu tempo entre a escola e o trabalho. Pelo seu histórico de vida, o 

ensino está distante da sua realidade contribuindo para seu desinteresse para 

com os assuntos discutidos em sala de aula.Por sua vez, os professores não se 

atualizam com novas práticas pedagógicas que estimulem e despertem o 

interesse dos alunos.

Palavras-chaves:

Educação; Jovens e Adultos; Alunos; Professores; Autonomia.

5

Introdução

Sob as bases do Estado Novo (1937-1945) foram traçadas as respostas a 

essas demandas educacionais, institucionalizadas nas leis orgânicas de ensino, 

decretadas pela Reforma Capanema, no início da década de 1940. 
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Assim, congurava-se uma política educacional dualista, que reduzia ao 

limite das primeiras letras a trajetória escolar dos trabalhadores e de seus lhos, 

atendendo precariamente às demandas crescentes de inclusão no sistema 

educacional, complementada por um ensino prossionalizante paralelo 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI e Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial – SENAC) comandado pelo empresariado, que 

atribui a si a função de formação técnico-política da classe operária engajada no 

mercado de trabalho.

Com o m do Estado Novo e a intensicação do capitalismo industrial no 

Brasil, as exigências educacionais eram outras, ou seja, principalmente, 

aumentar o contingente eleitoral e preparar mão de obra para o mercado 

industrial em expansão (Medeiros, Lima, Barbosa e Nascimento, 2018).

A década de 1930 foi marcada pela migração da economia brasileira de 

urbano para industrial alterando a formação, qualicação e diversicação da 

mão no país.

A educação concentrada na mão da elite via-se impelida a conceder 

educação mínima a todos, desde que não houvesse ameaça a seu poder e a 

hegemonia sobre a classe trabalhadora. Este fato se concretizou com a Reforma 

Capanema, nos anos de 1940. A política educacional limitava o ensino dos 

trabalhadores e de seus lhos apenas as primeiras letras como forma deatender 

às solicitações de inclusão no sistema educacional, até então reforçada por meio 

do ensino prossionalizante.

O término do Estado Novo e o fortalecimento do capitalismo industrial no 

Brasil, era necessário mão de obra escolarizada para operar as máquinas fato 

queobrigou o estado brasileiro, a adotar políticas de extensão nacional para 

atender a educação de adultos. Para os abandonados do sistema regular de 

ensino e do sistema educacional de ensino prossionalizante, restavam as 

campanhas populares de alfabetização, ofertadas no nal da década de 1940 e o 

início da década de 1960.

No início do ano de 1950, a população brasileira maior de 18 anos era 

formada por 55% de analfabetos. Este cenário levou a UNESCO a estimular 

programas nacionais de educação de adultos analfabetos para atender as 

regiões menos desenvolvidas do país. Desses entendimentos surgiram o 

Primeiro Congresso de Educação de Adultos, e em 1952 a Campanha Nacional 

de Educação Rural - CNER, com o intuito de desenvolver a região nordeste. 

Nesse Congresso foi cunhada a expressão “ser brasileiro é ser alfabetizado”, 

legitimando a importância da educação de adultos para a cidadania do 

indivíduo e a democracia no país.

O sucesso dos primeiros movimentos de alfabetização de adultos no país 

foi declinandoe em 1958 o Ministério da Educação realizou o segundo 

Congresso Nacional de Educação deAdultos. 
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As discussões do insucesso das campanhas de alfabetização anteriores 

foram discutidas e chegaram as causas de “as precárias condições de 

funcionamento, a baixa frequência e aproveitamento dos alunos, a má 

remuneração dos professores e sua consequente desqualicação, e a 

inadequação de programas e do material didático à sua população” (Almeida e 

Corso, 2015, p. 1289).

Os participantes do segundo congresso avaliaram as falhas do processo 

de educação de jovens e adultos em todas as dimensões indo desde o 

comportamento dos alunos até a remuneração e preparação dos docentes 

envolvidos.

Almeida e Corso (2015, p. 1290) nos conta que:

A delegação de Pernambuco, composta por um grupo emergente de 

educadores do qual fazia parte Paulo Freire, procurou ir além dessas 

críticas, indicando a necessidade de uma maior comunicação entre 

educador e educando; e a necessidade de adequação dos conteúdos e 

métodos de ensino às característicassocioculturais das classes 

populares.

Via-se que que as campanhas não surtiam o efeito necessário para 

alfabetizar os jovens e adultos, assim, no ano de 1963 a campanha foi encerrada 

dando início a outra fase na história de alfabetização de adultos no país.

A convite do Ministério da educação Paulo Freire foi incumbido de criar 

um programa de alfabetização de adultos que contribuísse para a 

transformação social e nessa perspectiva aeducação se volta para educação 

popular com valorização da cultura e com o envolvimento das classes 

populares nas questões políticas do país. Os adultos excluídos são levados a 

uma conscientização do seu papel dentro da estrutura social e assim se 

posicionar.

O analfabetismo brasileiro demandava discussões de todos os 

seguimentos da sociedade por tratar antes de tudo de uma questão de exclusão 

social. Neste sentido a participação da igreja católica nas questões de 

alfabetização de jovens e adultos foi contundente. Exemplos como da 

Conferência Nacional de Bispos do Brasil – CNBB que realizava educação por 

meio do rádio marcou a participação ativa da igreja na educação da juventude 

excluída do Brasil.

Esses ideais de educação se popularizaram e inspiraram outras 

campanhas como a “De pé no chão também se aprende a ler”, implantada pelo 

governo por meio da Secretaria de Educação da cidade de Natal, no Rio Grande 

do Norte. A premissa era levar educação para todos interessados residentes 

daquelas áreas. Tal feito demandou várias ações.

Segundo Almeida e Corso (2015, p. 1291):
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A implantação de um programa de tal proporção impulsionou a 

construção de acampamentos escolares abertos, nos quais se 

alfabetizavam crianças e adultos das classes populares. Havia, também, 

bibliotecas, centros de formação de professores, círculos de leitura, 

praças de cultura e esportes etc.

Paralelo as campanhas regionais, destacava-se a campanha de 

alfabetização de adultosimplantada por Paulo Freire e sua equipe, no âmbito da 

Universidade de Recife. O método tinha como ponto forte a signicação de 

conteúdos para os alunos. A partir de temas do cotidiano do aluno, a 

alfabetização ia acontecendo, surgindo assim uma nova epistemologia para o 

ensino de adultos, caracterizada como educação popular.

No ano de 1964 o Brasil foi sacudido pelo golpe militar e todo o contexto 

educacional que até então tinha como foco o ensino de jovens e adultos foi 

reprimido e seus idealizadores censurados, presos e exilados.

Estudando a educação durante o Golpe Militar, Haddad e Di Pierro (2000, 

p.7) nos conta que:

A campanha “De pé no chão também se aprende a ler” foi interrompida 

e seusdirigentes foram presos. Então os primeiros anos do período 

militar o problemada educação de adultos é deixado de lado, isso tem 

repercussão internacional ea Unesco intervêm e as orientações 

pedagógicas e técnicas para a área passama ser da responsabilidade e 

orientação de técnicos americanos.

A intervenção estrangeira na educação de jovens e adultos brasileiros se 

resumiu em ações para manter os jovens no banco da escola por meio da oferta 

de alimentos e em contrapartida levar o Brasil a uma dependência nanceira, 

sem, contudo, realizar algo concreto no campo educacional da redução do 

analfabetismo.

Data dessa época a criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização - 

MOBRAL, instituído pelo Governo Militar que vigorou por quinze anos. O 

movimento educacional limitava a alfabetização a aprender a ler e escrever no 

sentido de decifrar os códigos. Toda a liberdade de questionar o que se lê e de 

ser um agente social foi por terra e ainda que tenha sido uma campanha de 

alfabetização com recursos fartos, proveniente do imposto de renda e da loteria 

esportiva, não atingiu os resultados esperados.

O Mobral sofreu várias críticas e na busca de solucionar o problema da 

EJA, o governo institui o ensino supletivo, dedicando um capítulo na Lei nº 

5.692/71 para regulamentar a educação de jovens e adultos.

Desta feita, cou estabelecido pela primeira vez por meio do capítulo IV 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 5.692/1971 as regras para a 

condução do ensino supletivo. 
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Em contrapartida, embora tenha ocorrido o reconhecimento da EJA como 

um direito do cidadão, o Estado limitou sua responsabilidade de garantir 

educação somente para as crianças de 7 a 14 anos (Haddad, 2006).

Ainda que a instituição do ensino supletivo tivesse sido um avanço no 

ensino de jovens e adultos, a sua forma de implantação deu brecha para que 

houvesse muitas evasões o que fragilizou o processo e resultou em um ensino 

instrucional sem interação entre os estudantes e sem a vivência da vida escolar.

Com a chegada da nova República foi criada a Fundação Educar que 

trazia e seu bojo muitas características oriundas do MOBRAL, extinto em 1985. 

Todavia apresentava inovações na sua gestão que passou a ser subordinada ao 

MEC com poder para fomentar e apoiar os técnicos educacionais (Haddad, 

2006).

Outro marco na EJA se deu com a Constituição de 1988 ao raticar o dever 

do Estado para com a educação de todos os brasileiros que não têm escolaridade 

básica, independentemente da faixa etária. O governo foi além e “direcionou 

50% dos recursos de impostos ligados ao ensino para combater o analfabetismo 

e universalizar o ensino fundamental” (Haddad, 2006, p. 15).

No governo Collor houve um retrocesso nas ações direcionadas a EJA nas 

décadas anteriores. E ainda que tenha criado o Programa Nacional de 

Alfabetização e Cidadania - PNAC, este teve pouca duração tendo sido extinto 

logo por falta de recursos nanceiros.

O descaso com a educação de jovens e adultos se intensica no governo de 

Fernando Henrique, que ancorado nas ideias neoliberais transfere a 

responsabilidade do EJA para a iniciativa privada e para o terceiro setor. No 

entender de Haddad (2008) apud Almeida e Corso (2015, p. 1294):

O governo fechou o único canal de diálogo com a sociedade civil 

organizada por meio da Comissão Nacional de Educação de Jovens e 

Adultos (CNEJA) e através do Programa Alfabetização Solidária, 

remeteu à esfera da lantropia parcela substancial da responsabilidade 

pública pelo enfrentamento do analfabetismo (Haddad, 2006, p. 23).

A década de 1990 registra as maiores perdas para o EJA e a criação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério - FUNDEF foi decisivo para a exclusão da EJA. A 

alteração da idade para acesso ao exame supletivo cou determinado em 15 

anos para o ensino fundamental e em 18 anos para o ensino médio. Nesta lógica 

a EJA passou a ser um supletivo e um acelerador do ensino regular (Cury, 2005).

O ensino de jovens e adultos na década de 1990 foi marcado por rupturas, 

mas serviu para amparar os alunos que se encontravam fora da faixa etária 

regular. Neste contexto, a EJA passou a ser um campo de experiências mantidas 

pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. 
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As instituições nanciadas pelo fundo ofertavam à alfabetização, à 

educação básica, oucursos prossionalizantes de nível básico, contudo ações 

isoladas sem o caráter de um sistemaeducacional (Haddad, 2008).

As políticas para o EJA se destacam no governo Luís Inácio Lula da Silva já 

no mandato de 2003-2010, com à expansão da educação prossional. Este 

governo via a alfabetização de jovens e adultos como prioridade e assim, 

desenvolveu diversas ações entre os ministérios voltadas para os jovens e 

adultos trabalhadores nanciadas pelo Fundo nacional de desenvolvimento da 

educação básica. - FUNDEB. Vale destacar os programas a saber: Brasil 

Alfabetizado; Saberes da Terra; Proeja; Escola de Fábric; Exame Nacional para 

Certicação de Competências de Jovens e Adultos - ENCEJA, Consórcio Social 

da Juventude; Juventude Cidadã; Plano Nacional de Qualicação; Agente 

Jovem; Soldado Cidadão; Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária; PRONERA; Plano Nacional de Qualicação - PNQ (MTE), entre 

outros.

Na visão de Almeida e Corso (2015, p. 1295):

O que se presencia, sobretudo a partir de 2003, é um investimento mais 

intensicado na Educação Prossional, no entanto, as iniciativas 

privadas continuam a se beneciar dos recursos públicos para seus 

investimentos. As palavras-chave são: direito ao aprendizado e 

oportunidade. Ao Estado, cabe assegurar a oportunidade e, para a 

aprendizagem, serve qualquer instância, sejapública ou privada. Nessa 

lógica, o Estado, garante o apoio e aniquila como problemática a 

histórica desigualdade social das classes antagônicas.

Para agregar a educação prossional à educação básica, o governo criou o 

PROEJA, por meio do Decreto n° 5.840, de 13 de julho de 2006 com extensão no 

âmbito municipal, estadual e federal. O PROEJA nasce como um programa 

educacional brasileiro que visa prossionalizar os jovens ofertando educação e 

capacitação para o trabalho e contribuindo para a inclusão social.

Vê-se que a educação prossional caminha junto com a EJA sempre como 

uma educação voltada e próxima para a classe trabalhadora e distantes do 

sistema regular (Ventura, 2007).

2
CARACTERÍSTICAS DA EJA:
AVANÇAS E RETROCESSOS

Ao longo da história “a educação, sempre foi marcada por processos 

descontínuos e campanhas que, em sua maioria, não foram sucientes para 

consolidar a escolarização de umenorme contingente de brasileiros” (Costa, 

2008, p.11).

Tratando-se da educação de jovens e adultos, essa postura não foi 

diferente. 
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OS avanços e retrocessos observados na educação é resultado da 

insistência e resistência em rmar a educação como direito de todos, 

desvinculando assim das políticas educacionais periféricas do sistema de 

ensino.

Gadotti e Romão (2011, p.36), ao discutir a denição da EJA esclarece:

[...] muitas vezes dene-se a educação de adultos por aquilo que ela não 

é. Os termos “educação de adultos”, “educação popular”, “educação 

não formal e educação comunitária” são usados muitas vezes como 

sinônimos, mas não são,pois os termos educação de adultos e educação 

não formal referem-se à mesmaárea disciplinar, teórica e prática da 

educação.

Para os autores, falta conhecimento acerca da EJA o que provoca decisões 

equivocadas e distanciadas dos objetivos dos alunos. Neste sentido, para que a 

EJA seja eciente deve considerar a vida dos alunos e a sua história.

Destarte, Gadotti (2011, p.39) ressalta que:

[...] ler sobre a educação de adultos não é suciente. É preciso entender, 

conhecer profundamente, pelo contato direto, a lógica do conhecimento 

popular, sua estrutura de pensamento em função da qual a alfabetização 

ou a aquisição de novos conhecimentos que têm sentido.

Vê-se que a EJA objetiva a transformação de vida do aluno por meio da 

superação dabaixa escolaridade e das condições desfavoráveis em que ele vive. 

Desta forma a EJA não pode ser avaliada pelo domínio da leitura e escrita que o 

aluno realiza, mas sim pela capacidade que estes têm de exercitar sua cidadania 

na estrutura social em que se insere.

A trajetória da EJA no Brasil é marcada de altos e baixos e de luta para que 

os jovens façam valer e usufruir o direito a educação. Vê-se que a EJA ainda não 

se solidicou como modalidade de ensino, mantendo-se as margens da 

educação como aqueles que dela se beneciam se mantem a margem da 

sociedade.

Reetindo sobre a educação de jovens e adultos, Gadotti e Romão (2011, p. 

71) assevera que “a educação de jovens e adultos, está anestesiada e, por causa 

das agressões sofridas recentemente, a caminho de um choque analático”.
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Figura 1

Capa do vídeo produzido

Período Concepções da EJA

De 1946 a 1958

Grandes campanhas nacionais de 
i n c i a t i va o fi c i a l ,  c h a m a d a s  d e 
“cruzadas”, sobretudo para erradicar o 
analfabetismo.

De 1958 a 1964.

Em 1958 foi realizado o 2° Congresso 
Nacional de Educação de Adultos, 
que contoucom a participação de 
Paulo Freire. O governo militar insistia
em campanhas como a “Cruzada do 
A B C ”  ( A ç ã o  B á s i c a  C r i s t ã )  e 
posteriormente, com o MOBRAL.

Constituição de 1988

Educação de Jovens e Adultos, se 
integra pela primeira vez como 
modalidade educacional do sistema 
regular de ensino.

Fonte: Projeto Conexão em Movimento.

Isso nos leva a crer que a educação de jovens e adultos continua a deriva 

sendo uma incógnita até para os prossionais da área.

Para denir as particularidades da Educação de jovens e Adultos, não 

podemos esquecer que os educandos desta modalidade são “alunos - 

trabalhadores, muitos em condições de desemprego, que estão submetidos à 

circunstância de modalidade no serviço, alternância de turnos, ao cansaço” 

(Gadotti e Romão, 2011, p. 38).

Reza nas Diretrizes Nacionais que “a educação básica de jovens e adultos é 

aquela quepossibilita ao educando ler, escrever e compreender a língua 

nacional, o domínio dos símbolose das operações matemáticas” (Gadotti e 

Romão, 2011, p. 141). No entanto, com a inserção da Educação de Jovens e 

Adultos no sistema de ensino regular, tornando-se parte dos processos 

educativos, este conceito foi ampliado, visto que esta modalidade educacional 

ultrapassa os limites das ações que se desenvolvem na escola.

3
OS SUJEITOS DA EJA:
QUEM SÃO?

A educação para Jovens e Adultos no Brasil sempre foi periférica e 

caracterizada por acertos e erros. 
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Uma soma de ações descontinuadas que não se reconhecia como uma 

modalidade de educação, mas como programas descontextualizados da real 

necessidade do estudante, suas individualidades e particularidades sociais, 

culturais, econômicas. São sujeitos oriundos de classes economicamente 

desfavoráveis e socialmente excluídos da sociedade. Indivíduos que lotam as 

periferias dos grandes centros urbanos e exercem os trabalhos precários que a 

sociedade letrada rejeita.

Corroborando com esse pensamento, Borges (2019, p.1) esclarece:

O público da EJA são pessoas que não tiveram a oportunidade quando 

menoresem frequentarem uma instituição de ensino, por diversos 

motivos: ter que ajudar na renda familiar, desempenharem 

determinadas tarefas domésticas ou rurais. Há também aqueles que 

entraram muitas vezes na escola, mas que acabam sempre saindo. Os 

sujeitos da EJA são aqueles que moram em cidadesribeirinhas, 

quilombos, cidades do interior, periferias.

Pessoas que muitas vezespodem ser analfabetas funcionais, ou seja, 

aqueles que têm até a quarta série doantigo primário, sabem ler, escrever 

e contar basicamente, o modelo tradicionalde educação.

Preso na sua condição econômica e social a escola seria um caminho para a 

libertação da sua condição de exclusão. Freire (2006, p.70) alerta que:

O analfabeto principalmente os que vivem nas grandes cidades, sabe 

mais de que ninguém, qual a importância de saber ler e escrever, para a 

sua vida comoum todo. No entanto, não podemos alimentar a ilusão de 

que o fato de saber lere escrever, por si só, vá contribuir para alterar as 

condições de moradia comidae mesmo de trabalho. Essas condições só 

vão ser alteradas pelas lutas coletivas dos trabalhadores por mudanças 

estruturais na sociedade.

O autor chama a atenção para outros condicionantes que irão inuenciar 

na ascensão do estudante. Eles buscam uma instituição de ensino movidos 

pelas diculdades impostas pelo analfabetismo que enfrentam no seu 

cotidiano. Precisam aprender a ler, escrever para se mover dentro do mundo 

dos letrados. Não dominar os signos da leitura e escrita os torna um ser excluído 

dos diversos seguimentos sociais. Embora saibam da necessidade de estudar 

para melhorar sua condição social, os jovens são obrigados a interromper os 

estudos e trabalhar para bancar seu sustento e da sua família. Este fato leva os 

alunos a entrar e sair da escola com frequência. O desgaste físico decorrente de 

um dia de trabalho árduo, na maioria precário, diculta o processo de 

aprendizagem.

Uma das características do EJA é a sala multisseriada, turmas com 

diversas faixas etárias e diversas séries. 
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A diferença de gerações apresenta também diferença de objetivos e de 

condutas dentro das salas exigindo do professor a capacidade de administrar 

situações conituosas provenientes dos interesses distintos de cada estudante.

Embora possuam idades e objetivos diferentes, os estudantes do EJA 

compartilham do mesmo ideal, ter uma educação que possibilite melhorar sua 

vida. Isso reete a importância do papel da EJA na vida dos estudantes e a 

responsabilidade dos professores que atuam nessamodalidade de ensino.

Os alunos da EJA apresentam um histórico de sucessivas reprovações 

levando-os para o desnivelamento entre idade e série. Estando fora da faixa de 

idade para as turmas do dia são transferidos para o noturno, muitas vezes por 

iniciativa própria para trabalhar durante o dia. Aconsequência na maioria das 

vezes é a evasão, a reprovação, decorrente das condições físicas em que se 

encontram para continuar os estudos. Muitos se enxergam como fracassados, 

excluídos e o professor deve saber lidar com esses sentimentos para não 

contribuir com sua prática para a evasão escolar.

4
A AUTONOMIA DOS
ALUNOS DA EJA

A educação EJA sempre se voltou para aqueles que de uma forma ou de 

outra foram excluídos, largados a sorte e a mercê daqueles que tinham o poder 

de decidir sobre suas vidas, restava-lhes apenas adaptar-se as condições 

impostas. A educação proposta por Freire (2000) propunha aos estudantes o 

resgate do controle das suas vidas por meio da conscientização do seu papel 

social e da autonomia. “Signica reconhecer que somos condicionados e não 

determinados” (Freire, 2000, p.21). O autor defende que a presença na 

sociedade não deve ser de adaptação, mas de inserção. Alega que o indivíduo 

deve ter uma posição de quem luta para ocupar seu espaço no mundo, 

deixando de ser apenas um objeto de manobra social, mas um sujeito da sua 

própria história (Freire, 2000, p.60).

Nesta lógica, a pedagogia da autonomia proposta por Freire (2000, p.11) 

apresenta as trilhas de uma educação “fundamentada na ética, no respeito à 

dignidade e à própria autonomiado educando”. Freire relaciona a autonomia a 

um viés sócio-político pedagógico, pois enxergacomo resultado da condição do 

indivíduo que se libertou das opressões que impediam sua tomada de decisão e 

sua participação na sociedade. Não se pode libertar da opressão se não sesentir 

oprimido, daí a educação deve ser conscientizadora para que o indivíduo se 

situe e se perceba dentro do contexto social está inserido.

A modalidade EJA tem como público indivíduos excluídos do sistema de 

ensino regular onde são vistos como problemas, sem analisar os condicionantes 

que os puseram ali. Historicamente sua autonomia foi negada. Contudo, 

autonomia é liberdade, e como tal deve ser paulatinamente conquistada.
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E a EJA deve inserir práticas pedagógicas que possibilite ao estudante 

construir sua autonomia. O professor deve criar caminhos para que os alunos 

desenvolvam sua autonomia buscando harmonia e equilíbrio entre autoridade 

e liberdade, afastando a indisciplina tão frequente nas escolas públicas 

brasileiras.

De acordo com Freire (2000, p. 99) “o autoritarismo é a ruptura em favor 

da autoridade contra a liberdade e a licenciosidade, a ruptura em favor da 

liberdade contra a autoridade”. Oautor defende que o autoritarismo do 

professor pode impedir o aluno de tomar decisões fragilizando a sua 

autoconança e dicultando a construção da sua autonomia. Convidar os 

alunos para participar de atividades práticas que desperte seu senso crítico e 

exija tomar decisão é um exercício de cidadania que o aluno exercita e leva para 

seu meio social.

Adquirir autonomia é um processo contínuo que vai se ampliando no 

exercício da cidadania incorporada nas práticas em sala de aula.

O professor deve levar os alunos a entenderem que as decisões tomadas 

desencadeiam consequências que vão reetir na vida deles daí a importância de 

se ter responsabilidade com as ações a serem realizadas. O diálogo deve ser 

usado para estimular o respeito. As práticas autoritárias devem ser abolidas e o 

professor deve ouvir o aluno e ser ouvido por eles. Deve se estabelecer a troca de 

conhecimentos pois o professor não pode ser visto como a única fonte de 

informação e conhecimento como no passado. Valorizar a bagagem de vida que 

o aluno EJA traz para a sala de aula é uma forma de reconhecê-lo como sujeito 

da sua história. Ouvir e aprender com a história dele é possibilitar sua 

autonomia. O saber falar e saber ouvir é uma prática para liberdade.

Paulo Freire (2000, p.136) arma que “aceitar e respeitar a diferença é uma 

dessas virtudes sem o que a escuta não se pode dar”. Defende o autor que se não 

há escuta, consequentemente não há diálogo, visto que ocorrem uma imposição 

de ideias levando a uma dominação. Acrescenta ainda que o bom professor 

deve ser consciente e humilde para se reconhecer inacabado e assim também ir 

se construindo no ensinar. Assevera que “pensar certo signica procurar 

descobrir e entender o que se acha mais escondido nas coisas e nos fatos que nós 

observamos e analisamos” (Freire, 2003, p.77). E acrescenta armando que 

“uma dascondições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos 

de nossas certezas” (Freire, 2000, p.30). Nesta lógica, a EJA deve ser pensada em 

consonância com os alunos. “Os homens se educam em comunhão, daí a 

importância entre iguais e diferentes no ambiente escolar, o valor da 

diversidade na formação humana e cidadã” (Montovani, 2009, p.22).

Destarte, Freire (1987, p. 68) postula:
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Nessa perspectiva a EJA deve ser uma educação que desperte no aluno a 

consciência crítica e contínua reexão sobre o mundo em que está inserido. O 

olhar questionador a sua volta é um caminho para a verdadeira autonomia. E é 

na escola que o aluno deve adquirir essa força pois a educação será o caminho 

para a transformação e o professor deve contribuir com uma prática reexiva, 

questionadora sobre o que se encontra no seu entorno e nas possibilidades de 

mudança desse entorno.

Freire (2000, p. 67) apud Montovani, (2009, p. 23) reforça ao dizer:

O educador já não é mais aquele que apenas educa, mas o que, enquanto 

educa,é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, 

também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que 

crescem juntos e em queos “argumentos de autoridade” já não valem. E 

para ser autoridade, funcionalmente é necessário estar a favor da 

liberdade e não contra a mesma. Eninguém educa ninguém e tão pouco 

educa a si próprio: os homens educam emcomunhão mediatizados pelo 

mundo. Mediatizados pelos objetos cognoscíveisque, na prática 

bancária, são possuídos pelo educador que os descreve ou os deposita 

nos educandos passivos.

Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a 

sociedade muda. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da 

vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do 

arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos 

outro caminho senão viver plenamente a nossa opção. Encará-la, 

diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos.

Estudando o histórico da EJA de avanços e retrocessos percebe-se que a 

sociedade tem ido em muitas direções no que diz respeito a educação de jovens 

e adultos por criar uma educaçãoque desconsidera a diversidade como 

característica dos sujeitos que formam as turmas da EJA.Despreza que esses 

indivíduos estão em transformação e merecem uma educação transformadora, 

que lhe dê condições de eliminar os obstáculos que os levaram até o lugar onde 

se encontram.

O professor que ensina com foco na liberdade e autonomia dos seus 

alunos deve ser um professor atento, que enxerga os alunos e lhes dá a 

oportunidade de se expressar e de opinar dentro do espaço escolar e das 

decisões voltadas para a sua educação. Esse exercício quando incorporado na 

formação do aluno, o acompanha aonde quer que ele vá dando lhe autonomia 

para decidir sobre o que é melhor para a sua vida.

5
A A AUTONOMIA
DOS PROFESSORES

Nos últimos tempos a autonomia dos professores brasileiros tem sido 

reduzida e questionada.
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Tal feito tem causado problemas na saúde desses prossionais. Afalta ou 

redução de autonomia atua na conguração de sofrimentos e riscos de 

adoecimentos; enquanto a presença ou o aumento de autonomia age na 

proteção/promoção da saúde (Codo,2002).

Estudos na área de saúde tem apontado que a falta de autonomia tem 

causados sérios problemas a saúde dos professores. As altas exigência para 

cumprimento das demandas e a falta de controle sobre o seu trabalho são causas 

das doenças que tem sofrido os professores. (Contreras, 2002).

Desrespeito, desvalorização prossional e nanceira vai minando a 

autonomia dos professores. Vale acrescentar o contexto das relações de 

trabalho que os professores mantem com as instituições e as condições nas 

quais desenvolvem seu trabalho. A história registra que os professores sabem a 

coisa certa a fazer na escola da aula, porém Stenhouse (1985, p. 44) declara:

Como poderemos nós, professores, conhecer o que se deve fazer: Uma 

respostapossível é que teremos de receber instruções em forma de 

currículo e de especicações sobre os métodos pedagógicos. 

Pessoalmente, rejeito essa ideia. A educação é um aprendizado no 

contexto de uma busca da verdade. A verdadenão pode estar denida 

pelo Estado, nem sequer por meio de processosdemocráticos: um 

controle estrito do currículo e dos métodos pedagógicos nasescolas é 

equivalente ao controle totalitário da arte. Alcançar a verdade por meio 

da educação é um assunto de juízo prossional em cada situação 

concreta,e os professores de educação ou os administradores não podem 

nos indicar o que devemos fazer.

Os professores da EJA devem desenvolver uma educação crítica que 

contribua para a autonomia e emancipação do estudante trabalhador, contudo, 

como desenvolver as autonomias do aluno se o professor não as tem? Vivencia-

se uma época em que o papel do professor tem sido questionado e 

desacreditado.

6
ASPECTOS
EDUCACIONAIS NA EJA

Desde os tempos do Brasil colônia que havia uma educação voltada para 

os adultos, contudo, nesta época era limitada a elite e realizada de forma tímida. 

Com o avanço da sociedade e o desenvolvimento industrial, era necessário 

pessoas para ocupar os postos de trabalho e esse fato impulsionou um 

movimento em prol da alfabetização de adultos, culminando com o decreto nº 

16.782/A, de treze de janeiro de mil novecentos e vinte e cinco que instituiu 

como política pública a criação de escolas para adultos (Sampaio, 2009).

A história mostra que a educação brasileira no seu processo de 

alfabetização trilhou caminhos de constantes recomeços e nos anos noventa
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com a participação no Fórum Mundial da Educação, o Brasil assumiu o 

compromisso com a Educação para todos. Esse compromisso resultou na 

criação do Programa Alfabetização Solidária, no ano de 1997 que tinha como 

premissa a parceria do Ministério da Educação (MEC), e a sociedade civil. Essa 

iniciativa foiavaliada no ano de 2007, sofreu uma atualização e foi transformado 

no Programa Brasil Alfabetizado com investimento público da esfera 

municipal, estadual e federal (Sampaio, 2009).

A Educação de jovens e adultos tem características próprias determinadas 

na Lei 9.394/96, remetendo-se as diretrizes curriculares nacionais. Segundo 

dados do INEP (2018, p.1):

Em 2017, a taxa de distorção idade-série foi de 28,2% no Ensino Médio e 

de18,1% no Ensino Fundamental [...] O Indicador de Taxa de Distorção 

Idade-Série permite avaliar o percentual de alunos que tem dois ou mais 

anos de idade acima do recomendado em determinada série (a idade 

estabelecida para ingresso no ensino fundamental é de seis anos).

As causas dessa distorção são a repetência, a reprovação e a evasão, 

agravando a distorção idade/ano e afastando cada vez mais as possibilidades 

do uxo escolar. Entretanto já se percebe um movimento dos sistemas de ensino 

no sentido de atender o aluno dando- lhesas condições para que permaneça na 

escola e dessa forma reduza a evasão.

O analfabetismo prende as pessoas sem deixá-las decidir por si só, 

privatizando as escolhas sem dar espaço a liberdade que temos direito, de 

sermos críticos ou mesmo de opinar nas questões que inuenciam a sociedade 

em que vivemos. Desta forma o programa EJA nosdireciona para questões 

sociais, culturais e nanceiras, deixando o antigo discurso de resgatesocial do 

passado e se direcionando expressivamente para o campo das políticas 

públicas e deveres educacionais para com a população.

A EJA é vista como uma alternativa educacional para as pessoas sem 

estudos ou mesmo sem inserção na vida educacional, porém observa-se uma 

redução imensa na procura por este ensino, o qual nos leva a analisar o fato de 

evasão escolar versus um número expressivo de indivíduos sem escolarização 

adequada, fora do mercado de trabalho em nosso país.

Segundo o Inep, o Censo Escolar de 2018 registrou 48,5 milhões de 

matrículas nas 181,9 mil escolas de educação básica brasileiras. Uma redução de 

1,3 milhão estudantes em comparação com os dados apresentados em 2014 

resultando em um percentual de 2,6% em cinco anos. De acordo com o censo o 

número total de matrículas do ensino médio reduziu 7,1%. E essa queda tem se 

repetido nos últimos anos. E pode ser explicada pelas altas taxas de evasão e da 

migração de alunos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ampliando as discussões sobres as causas da migração dos alunos do 

ensino regular para o EJA, Tavares, Souza e Ponczek (2014, p.2) esclarece que 

“este efeito pode, em princípio, ser mais relevante entre os estudantes  
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desmotivados com a escola, bem como entre aqueles que decidem ingressar no 

mercado de trabalho”. Esse movimento reete a característica principal da EJA, 

ter como público alunos que estão afastados da escola ou quequerem acelerar os 

estudos para entrar no mercado de trabalho. Essa decisão pode contribuir para 

que tenha menores chances de concluir o ensino superior e empregos com 

baixos saláriosaumentando a taxa de repetência escolar, ao abandono da escola 

limitando suas chances de crescimento humano e prossional e consolidando 

questões sociais de capital e trabalho. Contudo, é inegável a função social da 

EJA, e como uma educação popular é evidente a sua importância.

Conclusão

O presente estudo possibilitou reetir sobre a evasão no ensino de EJA, as 

suas estratégias de prevenção, as diculdades enfrentadas pelos professores 

para manter os alunos em sala de aula e situações que ocorrem dentro e fora da 

escola que causa a evasão escolar. AEJA é um modo de educação que tem papel 

primordial no avanço do conhecimento de jovense adultos que tiveram que 

trabalhar para sustentar as famílias e que retornam para continuar os estudos. 

São jovens e adultos que tem grande potencial para retornar à escola e adquirir 

novas aprendizagem e desenvolver seu intelecto. Entretanto, os alunos da EJA, 

ainda carregao estigma de alunos de origem humilde que trabalham, cuidam 

de suas famílias e ainda encontram tempo para tentar realizar o sonho de 

aprender a ler e escrever, e dominar conteúdos que lhe possibilitem uma 

transformação social. A convivência entre alunos e professores deveser 

imprescindível e para que ocorra a aprendizagem é necessário que o ensino faça 

sentido para o aluno.

Esse estudo teve como objetivo geral analisar os principais fatores 

intrínsecos e extrínsecos a escola para a ocorrência de Evasão Escolar na 

Educação deJovens e Adultos na Escola Municipal Marcos Freire no Município 

de Presidente Figueiredo no Estado do Amazonas. Para tanto foi investigado 

professores e alunos a m de responder àque pergunta norteadora da pesquisa. 

Os dados sociodemográcos apontaram um público jovem entre 16 e 47 anos, 

trabalhadores que na maioria já constituíram famílias. São homense mulheres 

em quantidade equilibrada que retornam para escola e buscam no meio das 

adversidades recuperar o tempo perdido e aprender a ler, escrever e 

desenvolver seu intelectopara por meio da educação transformar a vida 

precária em que vivem.

Os professores que atuam no EJA da escola pesquisada são pôs graduados 

e já atuam há mais de três anos na função. Buscam incentivar os alunos a seguir 

em frente, a ter resiliência e a lutar pelos seus objetivos.

Os estudos é uma promessa, dessa forma, a luta pela educação é uma luta 
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pela educação é uma luta de resistência, é uma busca para manter-se ligado com 

o mundo, com a possibilidade de melhoria e perspectivas de um mundo 

melhor. Entretanto, nem todos os alunos pesquisados têm a percepção que a 

educação pode ser o caminho para que eles possam sair da situação em que se 

encontram. Para muitos é um desperdício de tempo, falta-lhes propósito ou de 

sonhos para sonhar.
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A Importância de Educação
Ambiental no Ensino Primário

em São Tomé e Príncipe

Resumo

José Carlos Té, Mozart Pereira da Silva Neto

O objetivo do presente artigo é promover a reexão entre os educadores e 

os pais, encarregados de educação ou sociedade em geral, sobre a importância 

da Educação Ambiental no ensino primário em São Tomé e Príncipe. A 

educação ambiental visa a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e do 

nosso meio ambiente. Na sociedade santomense ou no ensino primário, tem- se 

uma carência de conscientização sobre o assunto ambiental e os seus benefícios. 

Sendo assim, o foco deste trabalho é mostrar a importância para o bem estar do 

país e da pessoa na melhoria de comportamento e de atitudes.

Palavras-Chave:

Educação Ambiental; Ensino primário; São Tomé e Príncipe.

6

Introdução

A Educação Ambiental representa um conjunto de ações sustentáveis 

voltadas para a conservação do meio ambiente. Pode-se entender que a 

educação ambiental é um processo pelo qual o educando começa a obter 

conhecimentos acerca das questões ambientais, em que se passa a ter uma nova 

visão sobre o meio ambiente, para se tornar também um agente transformador 

em relação à conservação ambiental (MEDEIROS et al., 2011, p. 2).

Segundo a UNESCO (2005, p. 44), a “educação ambiental é uma disciplina 

bem estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o ambiente natural, as 

formas de conservá- lo, preservá-lo e de administrar seus recursos 

adequadamente”.

A importância da Educação Ambiental tem como princípio a 

conscientização de cidadãos, permitindo o aumento da prática sustentável que, 

consequentemente, reduz os danos ambientais causados ao planeta. Assim, ela 

é fundamental para que todos os indivíduos se tornem mais conscientes sobre a 

sustentabilidade e construam uma sociedade limpa para o futuro geração.

As questões ambientais estão mais visíveis no dia a dia, na sociedade. 

Entretanto, a Educação Ambiental é extremamente essencial, pois a sua 

implementação no ensino primário possibilita a conscientização sobre uma 

mudança de comportamento em relação ao meio ambiente (AURELIA et al, 

2011).
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O artigo 5º da lei 9.795/1999 determina os seguintes objetivos fundamentais da 

Educação Ambiental:

I - O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente 

em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspetos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, cientícos, culturais e 

éticos;

II - A garantia de democratização das informações ambientais;

III - O estímulo ao fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social;

IV - O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 

entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor 

inseparável do exercício da cidadania;

V - O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis 

micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade 

ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, 

igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 

sustentabilidade;

VI - O fomento e o fortalecimento da cidadania, autodeterminação da 

integração com a ciência e a tecnologia;

VII - O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade 

(BRASIL, 1999).

Diante das circunstâncias apresentadas, é notada ausência de Educação 

Ambiental no sistema escolar santomense. Por essa razão, o presente artigo tem 

como objetivo reetir sobre a necessidade de implementação dessa educação no 

sistema escolar primário, criando, assim, uma melhoria para as futuras 

gerações em relação à preservação e conservação ecológica, e a sustentabilidade 

dos recursos naturais do país.

2
METODOLOGIA
DE PESQUISA

No presente trabalho, optou-se pela pesquisa quali-quantitativa, pois 

combina as abordagens quantitativa e qualitativa. O tipo de pesquisa 

qualitativa pressupõe uma maior e mais profunda compreensão sobre um 

determinado grupo social, uma instituição, etc. Tendo como foco explicar a 

razão por trás do objeto de estudo, os dados que passam por um processo de 

análise não são métricos e utilizam das mais distintas abordagens.

Já na modalidade de pesquisa quantitativa, o seu intuito é de averiguar em 

termos  estatístico  uma  hipótese,  por  intermédio  da coleta  de  dados sólidos, 

metricados e quanticáveis ou seja dados numéricos, ela é baseada na 

formulação e preenchimento de questionários e outros tipos de entrevistas 

reunidas para a coleta de opiniões e de informações que serão,  analisadas com 

instrumentos estatísticos, como a pesquisa quantitativa procura levantar dados 
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a respeito de um certo grupo que se constitui no grupo estudado, é de extrema 

importância que ela seja implementada numa amostragem representativa a m 

de que seus resultados tenham validade.

O método de pesquisa que será tratado neste trabalho é o estudo de caso, o 

estudo de caso ele permite coletar os dados de informações para se entender 

com a clareza, a situação problema em estudo, é um tipo de pesquisa qualitativa 

e quantitativa de categoria investigativa, onde sujeito ou objeto de estudo será 

tratado e analisado conforme nos objetivos que se pretende alcançar, mantendo 

a originalidade, coerência e severidade (PRODANOV; FREITAS, 2013).

Segundo Prodanov e Freitas (2013), este tipo de pesquisa tem sido muito 

utilizado pelos pesquisadores com o propósito de explorar situações da vida 

real cujos limites não estejam claramente denidos; descrever as situações de 

contexto em que está sendo feita determinada investigação; e explicar as 

variáveis causais de determinados fenômenos em situações muito complexas 

que não possibilitam a utilização de levantamento e experimentos.

3
EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Para o melhor entendimento da situação atual de desenvolvimento de 

Educação ambiental, é necessário relembrar a sua trajetória, ou seja, alguns 

marcos históricos preocupantes do homem em relação ao meio ambiente, no 

início do século XX, em consequência das transformações da má organização da 

produção e reprodução da vida denida pela revolução industrial no nal do 

século XVIII (TOZONI-REIS, 2012).

O primeiro impacto da ambiental que a humanidade viu foi o marco 

histórico das bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945. A partir 

daí deu-se origem ao primeiro movimento ambientalista, e vem seguindo 

diversos debates e discussões acerca da educação ambiental, a sua forma de 

realização, conscientização e implementação (TOZONI-REIS, 2012).

Um dos principais documentos de referência da Educação Ambiental é o 

Tratado da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global, pactuado no Fórum das ONGs que teve sua 

realização no Rio de Janeiro em junho de 1992, paralelamente à Conferência das 

Nações Unidas, esse documento é a principal referência para muitos 

educadores ambientais, com grande destaque por se tratar de posições não 

governamentais, isto é, posições da sociedade civil organizada em entidades 

ambientalistas. O Tratado convoca a todos os indivíduos a assumirem suas 

responsabilidades, individual e coletivamente, para cuidar do ambiente 

(TOZONI-REIS, 2012). 
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A Educação Ambiental para uma sustentabilidade equitativa é um 

processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as 

formas de vida. Tal educação arma valores e ações que contribuem 

para a transformação humana e social e para a preservação ecológica. 

Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas e 

ecologicamente equilibradas, que conservam entre si a relação de 

interdependência e diversidade. Isto requer responsabilidades 

individual e coletiva no nível local, nacional e planetário (FÓRUM 

INTERNACIONAL DAS ONGs, 1995 apud TOZONI- REIS, 2012, p. 10).

Assim, é precuso uma Educação Ambiental para a sustentabilidade, 

capaz de atuar na formação de sujeitos sociais críticos e participativos, que 

prezam pela construção de uma sociedade em que a sustentabilidade seja 

entendida também como democracia, equidade, justiça, autonomia e 

emancipação. Relacionando-a com a pós-modernidade, sabe-se que “as 

concepções educacionais vigentes não dão conta da complexidade do cotidiano 

que vivemos neste nal de século” (REIGOTA, 1995 apud TOZONI-REIS, 2012, 

p. 14).

A Educação Ambiental é denida como

3.1
Educação ambiental
em são tomé e príncipe

A Educação ambiental em São Tomé e Príncipe tem como órgão 

responsável a Direção Geral do Ambiente (DGA), cujos objetivos são: i) 

viabilizar uma política nacional acerca do ambiente; ii) promover o 

desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do 

ambiente e do equilíbrio ecológico; iii) estabelecer critérios e padrões da 

qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo dos recursos 

ambientais de acordo com o quadro jurídico criado e em vigor no país (DGA, 

2016).

Além disso, a DGA tem como missão coordenar as ações ambientais do 

país, denindo e executando políticas do Estado em matéria do ambiente, 

seguindo as seguintes direções:

[...] uma educação política, alicerçada numa losoa política, da ciência 

da educação antitotalitária, pacista e mesmo utópica, de modo a exigir 

e chegar aos princípios básicos de justiça social, buscando uma “nova 

aliança” com a natureza através de práticas pedagógicas dialógicas 

(REIGOTA, 1995 apud TOZONI-REIS, 2012, p. 14).
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Direção Jurídica, Administrativa, de 
Cooperação, Avaliação e Estudos de 

Impacto Ambiental

DIREÇÃO GERAL
DO AMBIENTE

DJACAEIA
Direção de conservação, saneamento 

e Qualidade de Ambiente
Direção de estatística, Informação, 

Educação e Comunicação Ambiental.

DCSQA DEIECA

Fonte: Direção Geral do Ambiente (2016).

São Tomé e Príncipe tem enfrentado enormes desaos relacionados ao 

aumento da população, o que origina uma utilização irracional dos recursos 

naturais existentes. Nesse sentido, a DGA tem como visão geral da política de 

ambiente em São Tomé e Príncipe a criação de mecanismos para que o ambiente 

e o desenvolvimento trilhem o mesmo caminho, de modo que o ambiente não 

seja um obstáculo ao desenvolvimento, e que o desenvolvimento não se faça 

degradando o ambiente (DGA, 2016).

A DGA trabalha de forma a contribuir para o desenvolvimento 

sustentável de São Tomé e Príncipe, assente em elevados padrões de proteção e 

valorização dos sistemas ambientais e de abordagens integradas das políticas 

públicas. Isso é executado através de políticas e planos de gestão, monitorização 

e avaliação ambiental, implementação de projeto de adaptação e 

vulnerabilidades climáticas, campanhas de sensibilização e de informação 

(DGA, 2016).

3.2
A importância da educação ambiental no
ensino primário, no distrito de Mé-Zochi 

2.1 A escola é um campo importantíssimo para a inicialização dos 

primeiros passos na conscientização dos futuros cidadãos com relação à 

preservação do meio ambiente. Por isso, é importante que a Educação 

Ambiental (doravante EA) seja introduzida em todos os níveis de ensinos, 

desde o primário, que é a base até os demais, com conteúdos interdisciplinares, 

relacionando o ser humano com a natureza. A implementação da EA na 

educação das crianças pode ser uma forma de sensibilizá-los, desde cedo, para 

mudanças de atitudes e, assim, melhorar a qualidade de vida de todos. Este 

tema deve ser trabalhado com grande frequência

na escola porque é um lugar por onde passam os futuros cidadãos 

(MEDEIROS et al, 2011).
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[...] a escola foi um dos primeiros espaços a absorver esse processo de 

“ambientalização” da sociedade, recebendo a sua cota de 

responsabilidade para melhorar a qualidade de vida da população, por 

meio de informação e conscientização (SEGURA, 2001, p. 21 apud 

MEDEIROS et al, 2011, p. 6).

Em São Tomé e Príncipe, a EA é implantada a partir do sétimo ano de 

escolaridade, pois desde cedo vê-se a necessidade de se interver nessa questão e 

olhar para o ensino primário, que é a base preparatória dos indivíduos. É 

preciso ainda dar continuidade desse processo nas escolas para se ter práticas 

sustentáveis e ecológicas. Visto que o processo de conscientização é mais 

aplicável e facilitado nas crianças do que em um adulto, há a necessidade de se 

pensar e analisar o processo de inserção, no currículo escolar santomense, da 

Educação Ambiental, principalmente nos ensinos primários.

A Imagem 01, abaixo, mostra a falta de conscientização ambiental no 

distrito de Mé- Zochi, zona de pesquisa deste trabalho.

Imagem 01

Frente da escola de Santa Fenícia

Fonte: Autoria Própria.

A respetiva foto mostra um espaço frente à escola de Santa Fenícia, onde 

grande parte dos alunos jogam lixo por ser um espaço à beira da estrada; perto 

dali, os alunos compram seus lanches; além disso, essa situação permite a 

existência de moscas e insetos transmissores de bactérias causadoras de 

doenças. Com a implementação da Educação Ambiental, podemos ajudar os 

alunos a lidar com esse tipo de situação, prevenir doenças e preservar o meio 

onde vivem e a natureza em geral.

Os grácos a seguir retratam os dados da pesquisa de campo feita nas 

escolas primarias do distrito de Mé-Zochi.
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Fonte: Autoria Própria

Gráco 01

Análise da Escola de São Fenícia

Fonte: Autoria Própria

Gráco 02

Análise da Escola de Caixão Grande

Fonte: Autoria Própria

Gráco 03

Análise da Escola de Lemos
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Na pesquisa feita, observou-se casos de sensibilização dos alunos acerca 

da importância de cuidar do meio ambiente. No entanto, pode-se notar que os 

alunos ainda têm diculdades básicas em EA, como recolher o lixo ou não jogar 

o lixo no chão. Dessa forma, é necessária a intervenção educativa.

Considerações Finais

Esta pesquisa se propôs a sobre a importância da Educação Ambiental no 

ensino primário em São Tomé e Príncipe, mais concretamente no distrito de Mé-

Zochi. A Educação Ambiental representa um conjunto de ações sustentáveis 

voltadas para a conservação do meio ambiente, e no país há uma necessidade de 

sua aplicação nas escolas em prol da mudança da sociedade.

Por m, salientamos a necessidade de se pesquisar como a intervenção da 

EA pode ser benéca em cada escola de ensino primário do distrito de Mé-

Zochi. Constatamos, com a analise feita nos grácos acima, a necessidade de 

implementação da EA nessas escolas, e campanhas de conscientização e 

sensibilização com os pais encarregados e a sociedade em geral.
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A Importância do
Comportamento
Organizacional

Resumo

Mozart Pereira da Silva Neto

A maneira como os indivíduos respondem às situações no local de 

trabalho, reagem às diculdades que surgem, como se comunicam 

internamente, realizam suas atividades, são exemplos de como o 

comportamento organizacional é compreendido na empresa. Tendo este 

entendimento, foi iniciada a busca desta nova realidade que vivenciamos. 

Ademais, tem-se a busca constante pela qualidade de vida dentro do ambiente 

organizacional, e, mesmo após o período pandêmico, muitas pessoas 

trabalham em home ofce. A partir dessa realidade, ocorreu uma adaptação 

permanente, razão pela qual muitos hoje optam por trabalhos remotos. Com 

isso, deve haver um comportamento organizacional, que é uma engrenagem 

importantíssima para a retenção e customização do novo normal.

Palavras-Chave:

Comportamento, Produtividade, Resultados, Qualidade de vida.

7

Introdução

As organizações têm objetivado maior competitividade no mercado, 

aplicando novas tecnologias em uma rapidez crescente. Em razão disso, 

compreender a integração dos grupos organizacionais diante dessas mudanças 

é signicativo para a obtenção de melhores resultados. O equilíbrio de um 

clima organizacional é decisório para alcançar os resultados de uma instituição, 

sendo este o local onde os gestores devem saber desenvolver seguramente o 

clima organizacional para que o comportamento do indivíduo não afete 

negativamente a organização.

Os estudos desse comportamento intensicam-se à medida em que os 

gestores captam a importância desse quesito. Conitos internos, ausência de 

motivação e problemas de gestão são indícios de que o comportamento 

organizacional não obtém a relevância que merece. A cultura organizacional 

capta o indivíduo em todos os níveis. Deste modo, ela desempenha várias 

funções importantes em uma empresa.

E hoje temos uma nova realidade: o mundo pós-pandêmico, em que a 

qualidade de vida no trabalho está suplantando todas as expectativas, de uma 

realidade entre organização e colaborador.
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2
COMPORTAMENTO
ORGANIZACIONAL

A maneira como os indivíduos respondem às situações no local de 

trabalho, reagem às diculdades que surgem, como se comunicam 

internamente, realizam suas atividades, são exemplos de como o 

comportamento organizacional é compreendido em uma empresa. O tema 

“Comportamento Organizacional” é objeto de estudo de muitos 

pesquisadores. Para Stephen Robbins, o comportamento organizacional “é um 

campo de estudo que investiga o impacto de indivíduos, grupos e estruturas no 

comportamento dentro das organizações” (REDATOR..., 2019).

O tema comportamento organizacional tem por objetivo estudar as 

relações humanas dentro das organizações. Desse modo, trata da 

relação indivíduo com o desempenho organizacional, com a 

produtividade com qualidade do trabalho, com os produtos e serviços 

ofericidos e também com a qualidade de vida dos colaboradores dentro 

de uma organização (CINTRA; DALBEN, 2016, p.10).

Já os acadêmicos Keith David e John Newstrom, também americanos, o 

denem como “o estudo e a aplicação do conhecimento relacionado à maneira 

como as pessoas agem nas organizações” (REDATOR..., 2019).

Robbins (1999, p. 6), por exemplo, dene comportamento organizacional 

como “um campo de estudo que investiga o comportamento dentro das 

organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para promover a 

melhoria da ecácia organizacional”. O colaborador chega desanimado e se 

depara com um clima organizacional excitante, um grupo cooperativo, então 

surge uma nova força para o seu dia. Essa inuência pode ser sentida dos dois 

lados. O que vivemos lá fora no nosso dia reete na nossa maneira de trabalhar. 

No mundo em que vivemos, no qual ocorrem fortes mudanças e a concorrência 

baseada nos princípios de sucesso são efetivas, está cada vez mais complexo 

separar ou deixar os problemas em casa quando se vai para o ambiente 

organizacional. A forma como as pessoas se comportam no ambiente 

organizacional  inuencia a  produtividade,  a  interatividade,  o 

comprometimento e a liderança do funcionário.

Fatores internos e externos podem afetar esse comportamento. Os fatores 

internos em grande parte são inuenciados pelos sentimentos, emoções e 

experiências do colaborador. Os fatores externos estão relacionados a várias 

áreas, como a economia, o governo, a vida social do indivíduo, entre outros. 

Para Moscovici (1998), o comportamento humano é inuenciado por três 

conjuntos interdependentes de variáveis internas, quais sejam: i) a 

competência, que compreende os aspectos intelectuais inatos e adquiridos, 

conhecimentos, capacidades, experiência e maturidade; ii) a energia, que se 
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manifesta no nível de intensidade e na extensão temporal da atividade física e 

mental, nas emoções e sentimentos, nas características de temperamento e 

humor; e iii) a ideologia, que abrange um conjunto de ideias e princípios 

hierarquizados, com lastro em valores sociais, políticos, religiosos e losócos 

que inuenciam a percepção, o raciocínio, o julgamento e as decisões.

Essa disciplina vem ganhando cada vez mais relevância como uma 

maneira de fazer as organizações prosperarem não só agora como no futuro. “O 

estudo do comportamento organizacional é uma ciência aplicada que se apoia 

na contribuição de diversas outras disciplinas sociais, a antropologia e a ciência 

política.” (ROBBINS, 2002, p. 09).

O comportamento organizacional é considerado uma disciplina cientíca, 

pois são realizadas várias pesquisas em várias áreas diferentes a m de 

descobrir como melhorar a produtividade e a assertividade de uma 

organização. “O Comportamento Organizacional (CO) está voltado para o 

estudo da dinâmica e do funcionamento das organizações. Seu foco central está 

em compreender como a organização funciona e como se comporta.” 

(CHIAVENATO, 2021, p. 95). A partir dessas pesquisas, os líderes podem fazer 

ajustes objetivando aumentar a lucratividade de maneira mais precisa na sua 

organização, buscando compreender as coisas por meio de três determinantes: 

o indivíduo, o grupo e a organização.

3
EFEITO
HAWTHORNE

O entendimento do comportamento organizacional nunca foi tão 

importante para os gestores como nos dias de hoje. O mercado sofreu grandes 

transformações com crises globais, como a pandemia, tornando mais 

desaador administrar pessoas durante períodos inconstantes. Como 

exemplicou Marques, um modelo de pesquisa que contribuiu para a 

investigação do comportamento no ambiente de trabalho, foi o efeito 

Hawthorne. Foi na Western Electric Company de Chicago, nos Estados Unidos, 

que os estudos de Hawthorne foram realizados. 

A pesquisa recebeu esse nome por causa do bairro em que a fábrica estava 

localizada. A equipe de investigação, que contava com o renomado psicólogo 

Elton Mayo, era da Universidade de Harvard e tinha como objetivo descobrir as 

razões que levavam os operários a sofrerem tanto com acidentes, fadiga e baixa 

produtividade, o que causava o chamado turnover, que é o nome dado à alta 

rotatividade de funcionários (MARQUES, 2019?).

A pesquisa teve quatro fases: Estudo da Iluminação, Sala de Montagem, 

Programa de Entrevistas e Sala de Montagem. Assim, na primeira fase, 

compara-se o rendimento com as situações físicas da companhia; os 

colaboradores são separados em dois grupos, em que um é submetido a uma   
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luz intensa e constante, e o outro a níveis diferentes de iluminação. Um grupo é 

o de controle e o outro, o de experimento. Foi observado que o grupo que 

melhor produziu foi o de experimento, mas não pela condição de iluminação, 

mas por saber fazer parte de um experimento. Vericou-se, nesse sentido, que o 

fator psicológico foi predominante nos resultados diante do fator físico, pois 

esses colaboradores se sentiram importantes por fazer parte do experimento 

(MARQUES, 2019?).

A segunda etapa consiste em assegurar aos operários da sala de 

experimentos mais do que exclusivamente uma iluminação diferenciada. 

Passa-se a ter períodos de descanso, subsídios aumentados e ouvidos pelos seus 

superiores, sentindo-se capaz de contribuir com suas ideias e opiniões. O que se 

percebeu foi que eles se tornaram muito mais entusiasmados, o que tornou os 

níveis de produção signicativamente maiores (MARQUES, 2019?).

No Programa de Entrevistas foram observadas as atitudes e sentimentos 

dos colaboradores. Eles começaram a ser ouvidos por meio de entrevistas e 

tiveram a chance de falar a respeito do que sentiam em relação à empresa. Por 

consequência, descobriu-se que tinha uma organização informal dos 

prossionais, que eram éis uns aos outros, com o intuito de se protegerem da 

intransigência dos seus superiores (MARQUES, 2019?).

A quarta etapa foi a observação comparativa entre a organização informal 

dos trabalhadores e a organização formal que era imposta pela fábrica. Eles 

passaram a ser graticados de acordo com a quantidade de peças que fossem 

produzidas. O que foi percebido pelos é que eles abraçaram um método em que, 

quando constatavam que haviam produzido uma quantidade satisfatória, 

moderavam o ritmo e reservavam o excesso para um dia em que a produção 

fosse menor, em um método de compensação e colaboração uns com os outros 

(MARQUES, 2019?).

A Teoria das Relações Humanas transformou o modo com o qual os 

trabalhadores eram notados e tratados pelas empresas. Vericou-se que a 

valorização pessoal tem um alto impacto sobre o rendimento de um indivíduo 

em seu trabalho e isso deve ser efetivamente considerado. A valorização 

pessoal, as relações humanas e a união em equipe impactam diretamente o 

ambiente de uma organização. Além disso, se sozinhos eles são capazes de se 

organizarem para ajudar uns aos outros, com o apoio da gestão eles são capazes 

de alcançar resultados extraordinários.

Por isso, os supervisores devem sempre promover a união de grupo e se 

colocar como membro dele (MARQUES, 2019?).

Portanto, uma instituição que se importa em examinar o comportamento 

organizacional do seu pessoal, vê muito além das atitudes e habilidades dos 

seus contratados, pois esse método auxilia a gestão de pessoas em diversos 

aspectos relevantes. 
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4
ANÁLISES
COMPORTAMENTAIS

Análises e estudos nessa área devem nos fornecer componentes 

sucientes a m de especicar em detalhes e sistematicamente as atitudes dos 

membros da organização, impulsionando a performance da equipe.

O comportamento organizacional pode ser focado na ética, na 

responsabilidade, na competitividade, no controle gerencial, na autocracia ou 

na perseguição. O comportamento com foco na ética desenvolve as atividades 

baseadas em normas de conduta e regras previamente estabelecidas. Já o 

comportamento com foco nas responsabilidades, cuida em assegurar a plena 

realização de todas as obrigações e demandas de trabalho. O modelo de 

comportamento organizacional focado no controle gerencial dos processos 

trata do monitoramento das atividades e do desempenho individual e coletivo. 

O objetivo do comportamento aplicado na competitividade é que eles deem o 

melhor de si na procura por melhores resultados. O comportamento 

organizacional autocrático é visto nos casos nos quais as lideranças não abrem 

possibilidade para que os colaboradores consigam manifestar suas opiniões e 

colaborar com sugestões sobre o trabalho. O comportamento com cerne na 

perseguição é quando os líderes perseguem alguns de seus subordinados. 

Vericar e entender o comportamento organizacional são hábitos 

imprescindíveis para qualquer empresa (RODRIGUES, 2020).

Assim, aprofundar o estudo do comportamento organizacional benecia 

a adesão de melhores práticas voltadas à gestão de pessoas, além de melhorar o 

clima da empresa e tornar os colaboradores mais satisfeitos e comprometidos 

com os resultados e produtivos.

Quando um conito é solucionado em uma organização, o 

comportmento organizacional é impactado porém esse impacto é 

positivo. Sendo assim a organização pode seguir sua rotina de trabalho 

em busca dos objetivos, já que está dando mais um passo para o 

crescimento através do comportamento (CINTRA; DALBEN, 2016, p. 

21).

Outrossim, observar o comportamento organizacional (individual e 

coletivo) é igualmente necessário no sentido de gerar condições de trabalho 

aptas ao desempenho dos colaboradores e mecanismos mais concretos de 

liderança. Cada empresa tem seus desaos especícos, no entanto, alguns 

fatores são orientações gerais que podem servir para avaliar o comportamento 

dentro de uma organização, sendo alguns deles os indicadores de absenteísmo, 

o tempo para a execução das tarefas, falhas humanas, qualidade e quantidade 

de produção e o nível de produtividade. 
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Estes são métodos que devem ser objetivos e diretamente relacionados às ações 

tomadas. Análises internas, entrevistas e outros tipos de feedback também são 

muito úteis; do mesmo modo, a análise de bancos de dados e arquivos 

relacionados ao progresso de cada colaborador.

5
AS ORGANIZAÇÕES NO
PERÍODO PÓS-PANDÊMICO

No lme “Le Guépard”, dirigido por Luchino Visconti, tem-se a seguinte 

frase: “Tudo deve mudar para que nada mude”. Se esta armação não for clara 

ou intuitiva o suciente, considere os seguintes casos:

a) Empregadores que demitem funcionários via WhatsApp ou outros 

aplicativos;

b) Elon Musk enviou um ultimato aos funcionários da Tesla por e-

mail exigindo que os funcionários voltassem ao trabalho pessoal;

c) A Apple arma que sua cultura sempre enfatizou fortemente as 

reuniões presenciais e, portanto, continua comprometida com o 

trabalho presencial;

d) O Google está considerando indexar os salários de seus 

trabalhadores remotos em tempo integral ao custo de vida onde eles 

moram. Entre grandes metrópoles e cidades suburbanas, a diferença 

pode levar a um corte salarial de até 25%;

e) As empresas estão cada vez mais recorrendo a ferramentas de 

monitoramento de computador para medir as teclas digitadas ou o 

tempo ocioso para inferir a produtividade e o desempenho dos 

funcionários (FERREIRA, 2022).

O que essas iniciativas têm em comum é a falta de pensamento estratégico 

sobre um dos principais benefícios da pandemia: as lições possibilitadas pelo 

fato de trabalhadores e empresas terem sido forçados a experimentar em massa 

novas formas de trabalhar e gerir. Ao longo da história, a humanidade 

aprendeu muito com desastres, guerras, colapsos nanceiros e pandemias. A 

literatura acadêmica documenta esse processo em áreas tão diversas como 

engenharia, redução de riscos, gestão e estudos urbanos. Embora a 

experimentação possa consumir tempo e recursos, também sabemos que ela 

promove a inovação e pode ser uma atividade altamente produtiva quando 

seus principais insights são rigorosamente analisados, promovem um diálogo 

aberto e contínuo em toda a organização e se traduzem em ações acionáveis. e 

mudanças organizacionais.
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Em última análise, a pandemia ajudou trabalhadores e organizações a 

superar a inércia relacionada aos custos da experimentação, bem como a inércia 

decorrente de muitos preconceitos negativos sobre as relações de trabalho 

(FERREIRA, 2022).

Com preocupações crescentes sobre um possível declínio na 

produtividade organizacional, inovação, motivação e engajamento dos 

funcionários e cultura corporativa, não é totalmente surpreendente que 

algumas empresas e sua administração estejam mais uma vez cedendo às forças 

que as mantiveram no status quo, ou pelo menos têm grande diculdade em 

encontrar um equilíbrio entre as exigências e necessidades de curto prazo do 

negócio e as (novas) preferências e formas de trabalhar dos seus colaboradores. 

Mas antes de retomar modelos mentais e práticas de gerenciamento anteriores 

como se nada tivesse sido aprendido, os líderes devem ter três coisas em mente 

ao fazer planos para futuras relações de trabalho (FERREIRA, 2022).

Primeiro, uma das maiores questões sobre a transição permanente para 

trabalhar em casa, ou mais geralmente no modo remoto, é se os trabalhadores 

são mais produtivos do que no escritório. Embora a maioria dos estudos seja 

baseada em medições propriamente ditas, há um consenso de que os 

trabalhadores tendem a ser mais produtivos no modo remoto. Além disso, as 

taxas de atrito diminuíram em 35% e as pontuações de satisfação no trabalho 

melhoraram, destacando que os funcionários valorizam trabalhar em casa pelo 

equivalente a um aumento salarial de 4% a 8% (FERREIRA, 2022).

Em segundo lugar, os funcionários estão clamando por exibilidade 

(tanto temporal quanto geográca) no local e na forma como trabalham. As 

políticas de teletrabalho são um meio cada vez mais comum de fornecer aos 

trabalhadores exibilidade de horário, dando aos indivíduos mais controle 

sobre as horas em que realizam seu trabalho. Assim, um estudo internacional 

recente demonstrou que o teletrabalho reduzia o número de horas trabalhadas 

em cerca de 80 minutos nos dias de casa, mas aumentava-as em cerca de 30 

minutos nos restantes dias de trabalho (no escritório) e ao m de semana, como 

trabalhar em casa muda a estrutura da semana de trabalho (FERREIRA, 2022).

Além disso, o experimento da pandemia foi além e removeu o vínculo 

tradicional entre a geograa da residência e a localização da empresa, levando a 

uma exibilidade geográca em que um trabalhador pode permanecer 

empregado de uma empresa sem precisar morar na cidade ou país onde a 

empresa está localizada. No caso do “Work From Anywhere”, os 

empregadores dão aos trabalhadores o controle sobre a geograa em que 

escolhem viver, além da exibilidade de tempo que o teletrabalho oferece. 

Estudos revelam que a exibilidade geográca também levou a um aumento de 

4,4% no desempenho dos funcionários, sem aumentar o excesso de trabalho 

(FERREIRA, 2022).
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Por último, os funcionários apreciaram as práticas de gestão baseadas em 

um maior nível de conança. A pandemia deu aos gestores a oportunidade de 

fazer algo que deveriam ter feito há muito tempo: dar às pessoas mais controle 

sobre seu próprio trabalho, mais autonomia no planejamento e na execução de 

suas principais tarefas, além de mais poder de decisão e responsabilidade; em 

outras palavras, trate-os como adultos conscientes e responsáveis (FERREIRA, 

2022).

Embora a microgestão continue sendo uma prática comum, 

principalmente no Brasil, nesse contexto de incertezas, distanciamento físico e 

necessidade de agilidade na tomada de decisões, um número crescente de 

empresas tem abdicado de algum controle, negociado acordos e medido 

desempenho mais por entrega e menos por prazo ao controle. Isso signica que 

foram desenvolvidos e implementados mecanismos que têm a conança como 

paradigma (FERREIRA, 2022).

Além de reduzir a sensação de liberdade tão essencial para o bem-estar e 

engajamento dos funcionários, a supervisão de perto afeta a conança entre os 

indivíduos e afeta negativamente o funcionamento organizacional. Estudos 

mostram que, em comparação com pessoas em empresas de baixa conança, as 

pessoas em empresas de alta conança relatam 74% menos estresse, 106% mais 

energia no trabalho, 13% menos dias de licença médica e 40% menos 

esgotamento (FERREIRA, 2022).

É imprescindível que os trabalhadores e principalmente as empresas 

mudem de comportamento à luz do que aprenderam durante a pandemia. Um 

aprendizado central é que os funcionários perseguem seu propósito, o que em 

um contexto organizacional se resume a duas dimensões principais: ter um 

forte senso de propósito e impacto de seu trabalho. Uma das práticas de gestão 

mais ecazes para enfrentar esse problema é garantir que o processo de tomada 

de decisão seja descentralizado e realizado localmente. O benefício colateral 

disso é que na verdade nos torna mais protagonistas, ao mesmo tempo em que 

nos torna seres humanos mais completos e interessantes (FERREIRA, 2022).

Considerações Finais

É importante para a empresa compreender o comportamento 

organizacional, pois é através dele que se observa como se desenvolve e 

interagem os membros da organização. Entender o comportamento dos 

colaboradores é uma maneira de perceber como ele pode afetar o andamento da 

organização.

Esse acompanhamento permite avaliar e observar cada colaborador, para 

que obtenham produtividade e melhorem o desempenho da empresa de 

maneira geral. 
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Se a empresa possuir uma rotatividade alta de colaboradores, essas 

ferramentas de avaliações comportamentais ajudam na criação de estratégias 

que diminuam os impactos dos maus comportamentos.

O comportamento é um fator muito importante no ambiente empresarial. 

Compreender as particularidades dos prossionais e como o perl 

comportamental de cada um impacta na performance e nos resultados é 

essencial.

Uma empresa não é feita só de patrimônios, balanços, produção e 

números; ela é formada por gestores, por pessoas que lá trabalham, pelos 

valores e vissão. O líder precisa ter um olhar atento, facilitando o caminho para 

o objetivo comum ser alcaçado, assim como ter a capacidade de antecipar 

situiações ameaçadoras.

E com o contexto do “novo normal”, as organizações precisam repensar 

no futuro, fazendo com que os colaboradores queiram e tenham o prazer de 

estar presentes dentro das organizações de forma presencial ou até mesmo 

virtual.
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A (in)segurança Jurídica para
Instituições de Ensino Superior

Diante o Atual Marco Regulatório

Resumo

Ana Rochelly Silva Costa Cavalcante, Julyanne Lages de Carvalho Castro,
Marcizo Veimar Cordeirno Viana Filho e Maria das Graças Thalia Justino Lima.

O estudo tem o objetivo discutir que aspectos do atual marco regulatório 

da educação superior podem e/ou geram (in)segurança jurídica para 

instituições de ensino superior (IES). O acesso à educação superior ainda se 

encontra como um desao a ser enfrentado pelo país. Dessa forma, no contexto 

da oferta, as IES necessitam que o estado demonstre com clareza quais são as 

regras a serem seguidas para a preservação do interesse público e evite-se 

insegurança jurídica. O percurso metodológico constitui-se de pesquisa 

documental com as principais normatizações de 2004 a 2022 que regulamentam 

a educação superior brasileira. Dentre os resultados, salientam-se pontos que 

apresentam omissões e/ou imprecisões: as dispensas do exame nacional de 

desempenho dos estudantes (Enade); a obrigatoriedade ou não de provas 

presenciais em cursos a distância; a estrutura de polos de apoio presenciais; os 

desaos da aprendizagem híbrida.

Palavras-chave:

Educação superior; Administração pública; Direito administrativo; 

Insegurança jurídica; Regulação.

8

Introdução

O respectivo estudo tem por objeto a (in)segurança jurídica para 

Instituições de Ensino Superior (IES) no atual contexto regulatório. A oferta de 

educação superior no Brasil é regulamentada por um conjunto de normas 

administrativas que são constantemente atualizadas e revogadas em virtude 

das necessidades de oferta e do movimento peculiar do setor.

A escolha do assunto se deve em razão da relevância que possui a oferta 

da educação superior no Brasil. A formação de quadros prossionais 

qualicados constitui-se em força propulsora para o desenvolvimento social e 

nacional. Ademais, a formação em nível superior, em especial na graduação, 

presencial ou a distância, proporciona respostas concretas e objetivas para as 

demandas locais, regionais e nacionais.

Nesse sentido, realizou-se uma discussão acerca dos marcos regulatórios 

vigentes da educação superior no Brasil, do papel do Estado em sua função 
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administrativa, em relação às IES, do direito administrativo em suas 

vantagens, prerrogativas, deveres e obrigações, e possíveis lacunas, 

imprecisões e/ou omissões junto às IES que podem resultar em insegurança 

jurídica.

A insegurança jurídica, para essas organizações educacionais, pode 

resultar em grande dano social. O dano poderá traduzir-se na perspectiva: i) 

empresarial, haja vista que as IES agregam um conjunto de colaboradores 

(professores e técnicos-administrativos) que são empregados nessas 

organizações e delas retiram seu sustento; ii) de investimento, ou seja, o 

desestímulo da iniciativa privada em investir em ambientes de negócios de 

grande risco de prejuízo; iii) de formação para o mercado de trabalho, tendo em 

vista que existe forte relação entre formação em nível superior e 

empregabilidade.

Por sua vez, a legislação regulatória vigente pode ser considerada recente, 

pois a partir de 2017 ocorreram intensas mudanças de exibilização para a 

oferta da educação superior, com destaque para o Decreto nº 9.235, de 15 de 

dezembro de 2017, que “dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos 

superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino” 

(BRASIL, 2017), e o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, que “regulamenta o 

art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996” (BRASIL, 2017), e estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional. Porém, o amadurecimento destes 

marcos regulatórios foi interrompido, em partes, pela pandemia da COVID 19. 

Destarte, os perigos das omissões, imprecisões ou lacunas no atual marco 

regulatório não foram sentidos no interstício do estado de emergência em 

saúde pública instalado nos anos de 2020 e 2021. Ademais, com o m do estado 

de emergência em saúde pública, faz-se necessária uma análise criteriosa das 

disposições legais para a educação superior.

Dessa forma, foram constituídas as seguintes questões norteadoras deste 

trabalho: Como a (in)segurança jurídica dos marcos regulatórios pode impactar 

a oferta da educação superior? Que lacunas, omissões e/ou imprecisões 

precisam serem preenchidas para uma clara orientação regulatória para as IES 

na contemporaneidade? Que impactos regulatórios resultaram e resultam da 

pandemia da COVID 19 para as instituições de ensino superior?

Em face do exposto, constitui-se como objetivo geral deste artigo: discutir 

que aspectos do atual marco regulatório da educação superior podem e/ou 

geram (in)segurança jurídica para instituições de ensino superior. Entre os 

objetivos especícos, destacam-se: analisar o atual marco regulatório da 

educação superior e suas relações com o Direito Administrativo; descrever as 

mudanças e omissões do atual marco regulatório da educação superior; discutir 

a estado de (in)segurança jurídica das instituições de ensino superior no 

contexto do atual marco regulatório.
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A discussão acerca do tema da (in)segurança jurídica para instituições de 

ensino superior ganha maior relevância em razão de 2 (dois) fatores, a saber: as 

intensas e rápidas mudanças nos marcos regulatórios da educação superior a 

partir de 2017, quando da revogação do marco anterior; e dos efeitos e 

consequências da Pandemia da COVID 19 sobre o novo marco e as IES.

Para atingir os objetivos expostos, foi realizada uma pesquisa 

documental, na qual foram analisados 17 (dezessete) documentos ociais que 

regulamentam e disciplinam a educação superior no Brasil. Por m, a partir da 

análise documental, foram elencadas lacunas, omissões e/ou pontos que 

podem proporcionar insegurança jurídica para as instituições de ensino 

superior no Brasil.

2
A REFORMA DE ESTADO BRASILEIRO
E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Na passagem do século XX para o século XXI, muitas foram as reformas no 

Estado brasileiro, com destaque para as formas de gestão pública. Paula (2005) 

analisa esse processo e evidencia 2 (dois) modelos de gestão que concorreram: 

A Administração Pública Gerencial e a Administração Pública Societal.

Paula (2005, p. 38) salienta que o modelo da Administração Pública 

Gerencial se fundamenta nos princípios do gerencialismo e “[...] serve de 

referência para os três níveis governamentais – federal, estadual e municipal –, 

deveria enfatizar a prossionalização e o uso de práticas de gestão do setor 

privado”. O modelo da Administração Pública Societal, por sua vez, enfatiza a 

participação social e procura estruturar um projeto político que repense o 

modelo de desenvolvimento brasileiro, a estrutura do aparelho de Estado e o 

paradigma de gestão (ibid.).

Assim, o modelo adotado no Brasil foi o da Administração Pública 

Gerencial. Este modelo insere a lógica da iniciativa privada na gestão pública. 

Neste contexto, conceitos e práticas de gestão por meio de metas, estratégias, 

competências, desempenho, entre outros oriundos da iniciativa privada, 

passaram a congurar na administração pública. Com a apropriação da lógica 

gerencialista pela gestão pública, observa-se um estímulo a práticas de 

premiação (quando obtidos os resultados) e punição (quando não obtidos os 

resultados). Isto posto, a punição e ações sancionadoras guraram como 

componentes da mesma prática

Nessa perspectiva, o Estado assume cada vez mais o papel de regulador. 

As relações entre liberdade e segurança jurídica tensionam-se, pois nem sempre 

seus limites e contornos são bem delineados. Pires (2016, p. 186) arma que.
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[...] as escolhas e as práticas do Estado brasileiro acerca do que deve 

competir ao Estado realizar, o que deve contar com a participação de 

particulares, ou mesmo o que deve ser atribuído à livre-iniciativa não 

são singelas, mas representam um conito arquetípico [...].

Diante desse papel regulatório, faz-se necessário elucidar os limites de 

atuação da sociedade e das organizações, para que estas, em virtude de lacunas, 

omissões e/ou imprecisões do estado possam incorrer em irregularidades. 

Ainda segundo o autor:

Liberdade ora simboliza a limitação do poder, o despojar-se do jugo 

opressor do Estado, ora dissimula o poder tirânico do capital e a 

indiferença em relação às misérias sociais. Segurança ora retrata a 

proteção conada ao Estado de Direito, o pacto social, ora escamoteia o 

domínio do poder político sobre a vida privada sob a suposta certeza do 

que melhor serve a cada qual independentemente de sua vontade 

(PIRES, 2016, p. 186)

Em face do exposto, faz-se necessário, antes, compreender qual liberdade 

realmente se oferece, qual segurança jurídica existe nestas reformulações e/ou 

reformas do aparelho estatal. Nesse ínterim, as agências reguladoras e/ou 

órgãos reguladores assumem grande relevância. Em sintonia com o objeto de 

estudo deste artigo, destacam-se prioritariamente, o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) e o Conselho Nacional 

de Educação (CNE). Conforme será apresentado nos resultados deste estudo, 

quando da existência de desarmonia entre estes órgãos, o resultado é a 

insegurança jurídica para as instituições de ensino superior.

3
A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL
E MARCOS REGULATÓRIOS

A oferta de educação superior no Brasil, nas últimas duas décadas, passou 

por profundas mudanças. No contexto do processo de redemocratização, após 

a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi publicada a Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação 

nacional e, posteriormente, foi instituído o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), por meio da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 

De forma subsidiária, foi publicado o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 

2005, que regulamentou a oferta da educação a distância no Brasil. O Decreto n º 

5.773, de 09 de maio de 2006, dispôs sobre as funções de regulação, supervisão e 

avaliação da educação superior.

A Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, instituiu o 

Sistema e-MEC, sistema eletrônico de uxo de trabalho e gerenciamento de   
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de informações relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da 

educação superior no sistema federal de educação.

Em linhas gerais, toda conjuntura legislativa orienta a expansão e atos 

administrativos do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas 

autarquias, por uma década. Em 2017, com a publicação do Decreto nº 9.235 de 

15 de dezembro de 2017 e do Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, houve 

grande exibilização no processo de oferta da educação superior e mudanças 

nos processos regulatórios. No entanto, a mudança dos marcos regulatórios 

trouxe omissões e lacunas, de forma que as instituições de ensino superior 

encontraram-se diante de situações novas e de insegurança jurídica.

O SINAES possui uma lógica de estreita relação entre avaliação, regulação 

e supervisão. Os resultados oriundos dos processos avaliativos, visitas in loco 

por comissões de avaliadores ou os resultados do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), são utilizados para ns de regulação e 

até supervisão das IES. Ou seja, atrelada a avaliação encontra-se a lógica da 

premiação ou punição e, quando cabe, da sanção.

4
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
DIREITO ADMINISTRATIVO

A administração pública fundamenta-se em princípios constitucionais. 

Estes surgem como parâmetros para a interpretação do conteúdo das demais 

regras jurídicas, elucidando as diretrizes que devem ser seguidas pelos 

aplicadores e/ou operadores da lei. Spitzcovsky (2022, p. 44, grifos nossos) 

salienta que “os princípios da administração pública se encontram divididos 

em 2 (dois) grupos: os explícitos (expressos) e os implícitos”. Os princípios 

explícitos são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eciência. 

Em virtude do objetivo desta pesquisa, faz-se necessário discutir o princípio da 

legalidade.

Spitzcovsky (2022, p. 44) arma que ele é “[...] uma das mais expressivas 

conquistas da humanidade, ou seja, permite que as divergências, os conitos, as 

tensões se resolvam não pelo primado da força, mas, pelo império da lei”. 

Assim, encontra-se consolidado na Constituição Federal de 1988, artigo 5º, 

inciso – II, a saber: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude da lei”.

No entanto, alerta Vasconcelos (2006, p. 270):

[...] a legalidade pura, desatendidas suas exigências valorativas, não 

passa de conceito vazio, instrumento disponível à justicação da força e 

do arbítrio [...] não há de se esquecer que a mais cruel injustiça, [...], 

consiste precisamente naquela que é feita em nome da lei.



Editora FMB

90

Dessa forma, reitera-se a relevância que a lei possui no processo de 

imposição de comportamentos e regulação de condutas da vida em sociedade. 

Spitzcovsky (2022, p. 46) elucida ainda que “[...] na expressão 'lei' podem ser 

inseridas outras espécies normativas que, embora com ela não se confundam, 

também podem inovar originalmente o ordenamento jurídico porque 

derivadas diretamente da Constituição”. Logo, a ausência, lacunas e/ou 

omissões nas leis e normas administrativas podem resultar em insegurança 

jurídica para a sociedade, em especial, no âmbito educacional regulatório da 

educação superior.

Em relação aos princípios implícitos, destacam-se: princípio da 

supremacia do interesse público sobre o particular; princípio da motivação; 

princípio da autotutela; princípio da isonomia; princípio da razoabilidade; e o 

princípio da segurança jurídica. Em virtude do objeto de estudo neste artigo, o 

princípio da segurança jurídica será discutido em seção reservada ao 

referencial teórico.

5
MONITORAMENTO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR E SUPERVISÃO

Em 2018 foi editada a Portaria nº 315, de 04 de abril de 2018, que dispõe 

sobre os procedimentos de supervisão e monitoramento de instituições de 

educação superior. Esta regulamentação inovou no sentido de condensar as 

denominadas irregularidades administrativas e tipicá-las. O entendimento do 

monitoramento e suas ações encontra-se descrito a seguir:

Art. 32. As ações de monitoramento das instituições e dos cursos de 

educação superior têm caráter permanente e visam contribuir para 

subsidiar as ações e políticas da SERES e o seu constante 

aperfeiçoamento, e incluirão:

I - a vericação das condições de funcionamento, independentemente de 

denúncia ou representação, visando à qualidade na oferta de educação 

superior e à prevenção de deciências ou irregularidades;

II - o apoio a estudos sobre metodologias, instrumentos e indicadores 

para a supervisão dos cursos e das IES;

III - o planejamento e a coordenação de ações referentes ao 

acompanhamento da implantação de IES privadas e da oferta dos cursos 

de graduação em áreas estratégicas e à vericação das condições 

estabelecidas nos editais de chamamento público (BRASIL, 2018. Grifos 

nossos).

Conforme se observa no inciso I, as visitas às IES podem ocorrer 

independente de denúncia ou representação. Nesse sentido, a supracitada 

portaria não elucida quais critérios serão e/ou são utilizados nas vericações de 

monitoramento. 
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6
REFERENCIAL
TEÓRICO

Observa-se que o MEC adotou normas e implantou processos de 

monitoramento e de supervisão seguindo uma lógica de eciência da 

administração pública. Porém, coloca-se a questão que, do ponto de vista 

processual administrativo, as fases e contornos encontram-se delineados, mas, 

do ponto de vista do mérito do que seriam as “deciências passíveis de 

saneamento” e “irregularidades”, o atual marco regulatório ainda apresenta 

omissões e imprecisões.

§ 2º O procedimento saneador é fase do processo administrativo de 

supervisão na qual a SERES, nos casos de identicação de 

irregularidades ou de deciências passíveis de saneamento, 

determinará medidas corretivas para instituições e seus cursos, por 

meio de Despacho ou Termo Saneador.

§ 3º O procedimento sancionador é fase do processo administrativo de 

supervisão na qual a SERES, nos casos de identicação de 

irregularidades, dá início ao rito para aplicação de sanções 

administrativas a IES e suas mantenedoras (BRASIL, 2018. Grifos 

nossos).

Assim, reete-se sobre se tais disposições não ferem ao princípio da 

impessoalidade e podem resultar em insegurança jurídica.

No entanto, a supracitada portaria estruturou as fases do processo 

administrativo de supervisão, a saber: procedimento preparatório; 

procedimento saneador e; procedimento sancionador. Observa-se a 

diferenciação entre as fases no artigo 4º:

Para ns de discussão dos resultados, faz-se necessário elucidar o conceito 

de segurança jurídica. Em linhas gerais, é o princípio de previsibilidade e 

coerência na aplicação das leis sobre os ambientes de negócios, garantindo aos 

administrados um cenário mais previsível, razoável e estável.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVI, dispõe que 

“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada”. Logo, o princípio da segurança jurídica constitui-se como garantia 

fundamental, contribuindo com a democracia, o Estado de Direito e a 

estabilidade das relações jurídicas.

Spitzcovsky (2022, p. 102) sustenta que

Trata-se de uma das mais importantes diretrizes inerentes a qualquer 

Estado Democrático de Direito, pois confere estabilidade às relações 

jurídicas, de forma promover uma estreita conança entre 

Administração Pública e seus administrados.
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Na condição de administrados, resulta deste princípio a conança na ética 

jurídica do estado e das relações sociais. Em sintonia com este entendimento, 

Mello (2004, p. 114) arma que:

7 METODOLOGIA

Por m, destaca-se o entendimento previsto na Lei nº 13.655, de 25 de abril 

de 2018, que inclui no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro), disposições sobre segurança 

jurídica e eciência na criação e na aplicação do direito público. Ainda de 

acordo com Spitzcovsky (2022, p.110), a supracitada lei foi editada em virtude 

da “[.  ] necessidade de se combater as limitações ao sistema de controle dos atos

administrativos, que até então se limitava a apontar nulidades, sem a 

preocupação com as consequências da anulação ou revogação”. Logo, em vez 

de multiplicar problemas, buscou-se, na Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018, 

ampliar o controle sobre os atos administrativos.

O artigo possui delineamento metodológico da pesquisa documental. Gil 

(2012, p. 51) ressalta que “[...] a pesquisa documental vale-se de materiais que 

não receberam ainda um tratamento analítico [. ]”. Neste estudo, foram 

analisados documentos ociais emanados pelo

Por força do princípio [...] rmou-se o correto entendimento de que 

orientações rmadas pela Administração em dada matéria não podem, 

sem prévia e pública notícia, ser modicadas em casos concretos para ns 

de sancionar, agravar a situação dos administrados ou denegar-lhes 

pretensões, de tal sorte que só se aplicam aos casos ocorridos depois de 

tal notícia.

Institui o Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES) e dá 
o u t r a s  p r o fi c i ê n c i a s 
( B R A S I L ,  2 0 0 4 )

FONTES DE ANÁLISE

Nº ANO
ATO ADMINISTRATIVO

E/OU NORMA
EMENTA

1 2004
LEI Nº 10.861, DE 14
DE ABRIL DE 2004.
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Regulamenta o art. 80 da 
Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e 
b a s e s  d a  e d u c a ç ã o 
nacional.

FONTES DE ANÁLISE

Nº ANO
ATO ADMINISTRATIVO

E/OU NORMA
EMENTA

2 2005
DECRETO Nº 5.622, DE 19 DE

DEZEMBRO DE 2005

Dispõe sobre o exercício 
das funções de regulação, 
supervisão e avaliação de 
instituições de educação 
s u p e r i o r  e  c u r s o s 
superiores de graduação e 
sequenciais no sistema 
federal de ensino.

3 2006
DECRETO Nº 5.773, DE 9 DE

MAIO DE 2006

Institui o e-MEC, sistema 
eletrônico de fluxo de 
trabalho e gerenciamento 
de informações relativas 
a o s  p r o c e s s o s  d e 
regulação,  avaliação  e  
supervisão  da educação 
superior no sistema federal 
de educação, e o Cadastro 
e-MEC de Instituições e 
C u r s o s  S u p e r i o r e s  e 
consol ida disposições 
s o b r e  i n d i ca d o r e s  d e 
q u a l i d a d e ,  b a n co  d e 
avaliadores (Basis) e o
E x a m e  N a c i o n a l  d e 
D e s e m p e n h o  d e 
Estudantes  (Enade)  e 
o u t r a s  d i s p o s i ç õ e s .

4 2007
PORTARIA NORMATIVA

Nº 40, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 2007, REPUBLICADA
EM 29 DE DEZEMBRO

DE 2010

Regulamenta o art. 80 da 
Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e 
b a s e s  d a  e d u c a ç ã o 
nacional.

5 2017
DECRETO Nº 9.057, DE 25 DE

MAIO DE 2017
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Estabelece normas para o 
c r e d e n c i a m e n t o  d e 
instituições e a oferta de 
c u r s o s  s u p e r i o r e s  a 
d i s t â n c i a ,  e m 
co n f o r m i d a d e  co m  o 
Decreto nº 9.057, de 25 de 
m a i o  d e  2 0 1 7 .

FONTES DE ANÁLISE

Nº ANO
ATO ADMINISTRATIVO

E/OU NORMA
EMENTA

6 2017
PORTARIA NORMATIVA
Nº 11, DE 20 DE JUNHO

DE 2017

Dispõe sobre o exercício 
das funções de regulação, 
supervisão e avaliação das 
instituições de educação 
superior  e  dos cursos 
superiores de graduação e 
de pós- graduação no 
sistema federal de ensino.

7 2017
DECRETO Nº 9.235, DE 15 DE

DEZEMBRO DE 2017

D i s p õ e  s o b r e  o s 
procedimentos e o padrão 
decisório dos processos de 
c r e d e n c i a m e n t o , 
r e c r e d e n c i a m e n t o , 
a u t o r i z a ç ã o , 
r e c o n h e c i m e n t o  e 
r e n o v a ç ã o  d e 
reconhecimento de cursos 
superiores, bem como seus 
a d i t a m e n t o s ,  n a s 
modalidades presencial e 
a distância, das instituições 
de educação superior do 
sistema federal de ensino.

8 2017
PORTARIA NORMATIVA

Nº 20, DE 21 DE DEZEMBRO
DE 2017

9 2017
PORTARIA Nº 21, DE 21 DE

DEZEMBRO DE 2017
Dispõe sobre o sistema e-
MEC, sistema eletrônico de 
fl u x o  d e  t r a b a l h o  e 
g e r e n c i a m e n t o  d e 
informações relativas aos 
processos de regulação, 
avaliação e supervisão da 
educação superior  no 
s i s t e m a  f e d e r a l  d e 
educação, e o Cadastro 
Nacional  de  Cursos  e  
Instituições  de Educação 
Superior Cadastro e-MEC.
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Dispõe sobre os fluxos dos 
p r o c e s s o s  d e 
c r e d e n c i a m e n t o  e 
recredenciamento de 
instituições de educação 
superior e de autorização, 
r e c o n h e c i m e n t o  e 
r e n o v a ç ã o  d e 
reconhecimento de cursos 
superiores, bem como seus 
aditamentos (Redação 
d a d a  p e l a  P o r t a r i a 
Normativa nº 742, de 3
de agosto de 2018).

FONTES DE ANÁLISE

Nº ANO
ATO ADMINISTRATIVO

E/OU NORMA
EMENTA

10 2017
PORTARIA NORMATIVA

Nº 23, DE 21 DE
DEZEMBRO 2017

D i s p õ e  s o b r e  o s 
p r o c e d i m e n t o s  d e 
s u p e r v i s ã o  e 
m o n i t o r a m e n t o  d e 
instituições de educação 
superior integrantes do 
sistema federal de ensino e 
de cursos superiores de 
g ra d u a çã o  e  d e  p ó s -
graduação lato sensu, nas 
modalidades presencial e 
a distância.

11 2018
PORTARIA Nº 315, DE
4 DE ABRIL DE 2018

D i s p õ e  s o b r e  o s 
p r o c e d i m e n t o s  d e 
competência do Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anís io Teixeira -  INEP 
referentes à avaliação de 
instituições de educação 
superior, de cursos de 
g r a d u a ç ã o  e  d e 
desempenho acadêmico 
de estudantes.

12 2018
PORTARIA NORMATIVA

N° 840, DE 24 DE AGOSTO
DE 2018

Dispõe sobre a expedição e 
o registro de diplomas de 
c u r s o s  s u p e r i o r e s  d e 
graduação no âmbito do 
sistema federal de ensino.

13 2018
PORTARIA NO 1.095,
DE 25 DE OUTUBRO

DE 2018
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Estabelece as Diretrizes 
p a r a  a  E x t e n s ã o  n a 
E d u c a ç ã o  S u p e r i o r 
Brasileira e regimenta o 
disposto na Meta 12.7 da Lei 
nº 13.005/2014, que aprova 
o  P l a n o  N a c i o n a l  d e 
Educação - PNE 2014-2024 
e dá outras providências.

FONTES DE ANÁLISE

Nº ANO
ATO ADMINISTRATIVO

E/OU NORMA
EMENTA

14 2018
RESOLUÇÃO Nº 7, DE 18
DE DEZEMBRO DE 2018

Regulamenta o Capítulo II 
da Portaria Normativa nº 
840, de 24 de agosto de 
2018.

15 2018
INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 4, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 2018

Dispõe sobre a oferta de 
c a r g a  h o r á r i a  n a 
modalidade de Ensino a 
Distância - EaD em cursos 
de graduação presenciais 
ofertados por Instituições 
de Educação Superior - IES 
pertencentes ao Sistema 
Federal de Ensino.

16 2019
PORTARIA Nº 2.117, DE 6
DE DEZEMBRO DE 2019

Diretrizes Nacionais Gerais 
para o desenvolvimento do 
processo híbrido de ensino 
e  a p r e n d i z a g e m  n a 
Educação Superior.

17 2019
PARECER

CNE/CP Nº: 14/2022

Fonte: Autoria Própria

7.1
ANÁLISE
DAS FONTES

Foram analisadas 17 (dezessete) fontes ociais que disciplinam e 

regulamentam a oferta da educação superior no Brasil.
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8 RESULTADOS

A partir da análise documental, foram observados 4 (quatro) pontos que 

podem resultar em insegurança jurídica para as Instituições de Ensino 

Superior, são eles: i) a participação no exame nacional de desempenho dos 

estudantes; ii) a obrigatoriedade de realização de provas presenciais em cursos 

a distância; iii) a estrutura física de polos de apoio presenciais; iv) a 

aprendizagem híbrida.

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) se constitui 

como componente curricular obrigatório (Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 

art 5º, § 5º). Dessa forma, a regularidade do estudante habilitado concluinte 

junto ao Enade é condição necessária para a conclusão do curso.

De acordo com a Portaria nº 840, de 24 de agosto de 2018, o Enade será 

realizado todos os anos, em conformidade com as áreas de avaliação do ciclo 

avaliativo trienal. A supracitada portaria traz a divisão das áreas em anos, a 

saber: Ano – I; Ano – II; Ano – III. Por sua vez, cada ano regulamenta um 

conjunto de cursos que devem participar do exame e as regras de habilitação 

dos estudantes vinculados a esses cursos.

Nesse contexto, as IES têm a obrigação de inscrever no sistema Enade os 

estudantes habilitados ingressantes e concluintes. Destes, são obrigados a 

participar do exame, por meio do preenchimento do questionário e realização 

da prova, os estudantes habilitados concluintes. Por sua vez, não raro, as 

instituições têm diculdades em relação às regras de enquadramento, 

denominadas regras de habilitação, de alunos e tendo de separar os habilitados 

concluintes e os não-habilitados.

Na Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 

29 de dezembro de 2010, encontrava-se a seguinte disposição:

§ 8º A soma dos estudantes concluintes dispensados de realização do 

ENADE nas situações referidas nos §§ 4º (estudante dispensado por 

razão de ordem pessoal, grifo nosso) e 5º (dispensado por ato de 

responsabilidade da instituição, grifo nosso) deverá ser informada 

anualmente ao INEP e caso ultrapasse a proporção de 2% (dois por 

cento) dos concluintes habilitados por curso, ou o número de 10 (dez) 

alunos, caracterizará irregularidade, de responsabilidade da instituição 

(BRASIL, 2010. Grifos nossos).

Porém, com a revogação da Portaria Normativa Nº 40, de 12 de dezembro 

de 2007 e do supracitado dispositivo, constata-se uma omissão na 

regulamentação vigente do Enade em relação a não inscrição de estudantes 

habilitados concluintes. Esta lacuna resulta em insegurança jurídica para as 

instituições de educação superior, pois não há mais critérios quantitativos de 

possíveis percentuais de dispensa.
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A legislação vigente mantém o entendimento que a omissão e/ou erros de 

inscrições caracteriza-se como irregularidade administrativa. O silêncio deste 

assunto apresenta-se como questão a ser esclarecida pelos órgãos reguladores. 

Tal constatação caminha em sentido contrário às considerações de Spitzcovsky 

(2022, p.30), ao armar que “[...] o único objetivo a ser perseguido pela 

Administração é a preservação dos interesses da coletividade, apresentando-se 

ela com gestora dos interesses desta [...]”.

Uma segunda questão a ser discutida neste artigo é a obrigatoriedade de 

realização de provas presenciais em cursos a distância. O Decreto nº 5.622, de 19 

de dezembro de 2005 regulava este assunto, conforme se verica a seguir:

Art. 4º A avaliação do desempenho do estudante para ns de promoção, 

conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certicados dar-se-á no 

processo, mediante: I - cumprimento das atividades programadas; e II - 

realização de exames presenciais. § 1º Os exames citados no inciso II 

serão elaborados pela própria instituição de ensino credenciada, 

segundo procedimentos e critérios denidos no projeto pedagógico do 

curso ou programa. [...] (BRASIL, 2016. Grifos nossos).

Em 2017, foi publicado novo marco regulatório para a oferta da educação 

a distância revogando as disposições do Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 

2005. Na legislação vigente se encontram os seguintes dispositivos sobre o 

assunto:

DECRETO Nº 9.057, DE 25 DE MAIO DE 2017.

Art. 4º As atividades presenciais, como tutorias, avaliações, estágios, 

práticas prossionais e de laboratório e defesa de trabalhos, previstas 

nos projetos pedagógicos ou de desenvolvimento da instituição de 

ensino e do curso, serão realizadas na sede da instituição de ensino, nos 

polos de educação a distância ou em ambiente prossional, conforme as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2017).

PORTARIA NORMATIVA Nº 11, DE 20 DE JUNHO DE 2017.

Art. 8º As atividades presenciais, como tutorias, avaliações, estágios, 

práticas prossionais e de laboratório e defesa de trabalhos, previstas no 

PDI e PCC, serão realizadas na sede da IES, nos polos EAD ou em 

ambiente prossional, conforme denido pelas DCN.

§ 1º A oferta de cursos superiores a distância sem previsão de atividades 

presenciais, inclusive por IES detentoras de autonomia, ca 

condicionada à autorização prévia pela SERES, após avaliação in loco no 

endereço sede, para comprovação da existência de infraestrutura 

tecnológica e de pessoal sucientes para o cumprimento do PPC, 

atendidas as DCN e normas especícas expedidas pelo MEC (BRASIL, 

2017. Grifos nossos).

Não ca claro se a expressão “atividades presenciais” tem caráter taxativo 

ou exemplicativo, haja vista que os estágios e práticas prossionais ocorrem 
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fora da sede das instituições, via de regra. A partir da análise dos fragmentos 

acima, questiona-se: Permanece a obrigatoriedade da realização de avaliações 

presenciais em cursos a distância, devidamente autorizados, na Sede ou nos 

polos de apoio presencial? A simples referência do § 1º não elucida muita coisa, 

pois o texto apresenta-se vago e com certa imprecisão de matéria. Uma segunda 

questão que ca sem resposta é: O entendimento do artigo 4º, inciso II, do 

Decreto Nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, foi revogado integralmente? Do 

contrário, qual a legislação que o fundamenta? Por m, existe a possibilidade de 

oferta de cursos a distância sem previsão de atividades presenciais, desde que, 

sejam respeitadas as DCNs? Estas questões parecem car sem respostas 

precisas e com lacunas no atual marco regulatório da educação a distância.

O terceiro ponto de elucidação refere-se à estrutura física de polos de 

apoio presenciais. Na vigência do Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, 

as instituições de ensino superior que possuíam credenciamento para a oferta 

de cursos de graduação, na modalidade a distância, necessitavam protocolar 

um processo de Credenciamento de Polo de Apoio Presencial. Nesse viés, a IES 

recepcionava comissão de avaliadores, os quais, por meio de um instrumento 

de avaliação, vericavam de forma objetiva as condições de oferta ou não.

Com o advento no novo marco regulatório da educação a distância, por 

meio do Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 e da Portaria Normativa Nº 11, 

de 20 de Junho de 2017, esse processo foi simplicado, cando como atribuições 

da instituição de ensino superior, no âmbito de sua autonomia, informar ao 

MEC, conforme se observa a seguir:

Art. 11. O polo EaD deverá apresentar identicação inequívoca da IES 

responsável pela oferta dos cursos, manter infraestrutura física, 

tecnológica e de pessoal adequada ao projeto pedagógico dos cursos a 

ele vinculados, ao quantitativo de estudantes matriculados e à legislação 

especíca, para a realização das atividades presenciais, especialmente: I 

- salas de aula ou auditório; II - laboratório de informática; III - 

laboratórios especícos presenciais ou virtuais; IV - sala de tutoria; V - 

ambiente para apoio técnico- administrativo; VI - acervo físico ou digital 

de bibliograas básica e complementar; VII - recursos de Tecnologias de 

Informação e Comunicação - TIC; e VIII - organização dos conteúdos 

digitais (BRASIL, 2017).

No texto legal, o “especialmente” apresenta-se ambíguo; nesse caso, seria 

“obrigatoriamente”, “necessariamente”? Quando observamos os itens 

descritos nos incisos, alguns referem-se a estruturas virtuais, por exemplo, 

laboratório virtual e acervo digital. A partir deste entendimento, pode-se inferir 

que a infraestrutura física será mínima. No entanto, essa armação é conjectura, 

pois a norma não explicita claramente os limites das condições de oferta.

Ademais, os anos de 2020 e 2021, em razão da pandemia, deixaram essa 

questão em segundo plano devido a necessidade de distanciamento social.  
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Com a retomada da presencialidade, faz-se necessário que a 

Administração Pública elucide esta questão.

O quarto ponto refere-se a confusão conceitual e operacional entre 

educação a distância e aprendizagem híbrida. Dispõe o Decreto nº 9.057, de 25 

de maio de 2017 em seu artigo 1º:

[...] considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual 

a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com pessoal qualicado, com políticas de 

acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e 

desenvolva atividades educativas por estudantes e prossionais da 

educação que estejam em lugares e tempos diversos (BRASIL, 2017).

O conceito legal é extremamente amplo; em outras palavras, considera-se 

educação a distância: Quando os atores estão necessariamente em “lugares” e 

“tempos” diversos? Em “lugares diversos” e “tempos síncronos”? Nos 

“mesmos lugares” e “tempos diversos”?

A pandemia da COVID 19 e o intenso desenvolvimento de tecnologias da 

comunicação e informação colocaram em “xeque” esse entendimento. Por 

exemplo, as denominadas aulas remotas, aulas ao vivo, aulas síncronas e/ou 

online são ou não são educação a distância? Em que situações podem ser 

consideradas, ou não, no escopo do marco regulatório da educação a distância?

Atualmente, cursos de graduação presenciais, com fulcro na portaria nº 

2.117, de 6 de dezembro de 2019, podem ofertar até 40% de sua carga horária a 

distância. No entanto, de forma prática, o que diferencia, ou diferenciará, as 

disposições previstas no Parecer CNE/CP Nº: 14/2022, que institui Diretrizes 

Nacionais Gerais para o desenvolvimento do processo híbrido de ensino e 

aprendizagem na Educação Superior? Ressalta-se que este último documento já 

foi homologado pelo Conselho Nacional de Educação. Destacam-se os 

entendimentos:

PORTARIA Nº 2.117, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019

Art. 4º A oferta de carga horária a distância em cursos presenciais deverá 

incluir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o 

uso integrado de Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC para a 

realização dos objetivos pedagógicos, material didático especíco bem 

como para a mediação de docentes, tutores e prossionais da educação 

com formação e qualicação em nível compatível com o previsto no PPC 

e no plano de ensino da disciplina (BRASIL, 2019).

PARECER CNE/CP Nº: 14/2022.

Art. 2º O processo híbrido de ensino e aprendizagem caracteriza-se 

como abordagem metodológica exível, organizado a partir de TICs, 

ativo e inovador que oriente a atividade docente e formas diversas de 

ensino e aprendizado, destinado à formação por competências 



estimulando a autonomia e o protagonismo dos estudantes e o 

aprendizado colaborativo, permitindo integrar às atividades 

presenciais a interação virtual de espaços de aprendizagem. 

§ 2º As atividades educacionais híbridas de que trata o caput devem ser 

organizadas na forma institucional e curricular, nas instalações da 

instituição, superando os ambientes das salas de aula, de modo a 

proporcionar a interação de atividades presenciais e remotas, síncronas 

e assíncronas, entre estudantes e docentes (CNE, 2022).
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De forma sintética, a portaria nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, 

regulamenta a carga horária a distância em cursos presenciais e a metodologia 

utilizada. O Parecer CNE/CP Nº 14/2022 refere-se a uma metodologia de 

ensino que integra presencialidade e virtualidade, além da utilização de 

tecnologias da informação e comunicação. Porém, mesmo com essa 

diferenciação conceitual, a linha prática que separa os dois dispositivos é muito 

tênue.

Por m, a partir dos 4 (quatro) pontos elencados, segundo Spitzcovsky 

(2022, p. 29), “[...] toda a atividade desenvolvida pelo poder público tem por 

objetivo representar o interesse de terceiros, vale dizer, os da coletividade”. 

Logo, a coletividade materializa-se no corpo social das IES (docentes, tutores, 

corpo técnico-administrativo e discentes) e a sociedade civil em geral.

Considerações Gerais

A recente legislação regulatória conjugada com os efeitos da pandemia da 

COVID 19 pode induzir as instituições de ensino superior à insegurança 

jurídica. Nesse sentido, o Estado necessita elucidar possíveis omissões, 

imprecisões e/ou lacunas referentes à legislação regulatória. A administração 

quando atua confere não só direitos, vantagens e prerrogativas, mas também 

deveres e obrigações que não se estendem aos particulares, ou seja, são deveres 

da administração pública, primeiramente, orientar e não atuar de forma 

punitiva quando da ausência de regulamentação.

Dentre as limitações deste artigo, destacam-se: a discussão acerca de quais 

cursos de graduação podem ser ofertados na modalidade a distância, tais como 

Direito e Psicologia, por exemplo; o que ocorrerá com cursos de Direito e 

Psicologia, na modalidade a distância, que recepcionaram visita in loco e ainda 

não tiveram suas portarias publicadas; a interferência dos conselhos 

prossionais nas instituições formativas; a desarmonia entre resoluções 

emanadas pelo Conselho Nacional de Educação e os Instrumentos de Avaliação 

Externas homologados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES).



Editora FMB

102

São recomendações desse estudo que as entidades mantenedoras das IES 

provoquem formalmente a Administração Pública, em especial, os órgãos de 

regulação, para a edição de orientações mais claras e precisas quanto às lacunas 

discutidas neste artigo. Partindo do entendimento que o regime jurídico 

administrativo é um conjunto de regras nos quais estão incluídas as vantagens e 

as obrigações a serem seguidas pela Administração para a preservação do 

interesse público, faz-se necessário que os órgãos responsáveis assumam suas 

obrigações precípuos de garantia da segurança jurídica.
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As Metodologias para o Ensino de
Ciências nos Anos Iniciais do Ensino

Fundamental: Um Estudo de Caso em uma
Escola da Rede do Munícipio de Itapiúna-ce

Resumo

Maria Marcyara Silva Souza

O Ensino Fundamental I é uma etapa essencial na Educação Básica e na 

formação de conceitos que serão aprofundados no decorrer da trajetória. Nessa 

perspectiva, o desao do professor é tornar o ensino ainda mais dinâmico, 

atrativo e palpável para o aluno nessa faixa etária. No presente trabalho, busca-

se investigar as metodologias desenvolvidas no ensino de ciências naturais nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental, na escola Runo Sousa Barros, 

localizada em Itapiúna-CE. Para a realização da presente pesquisa, zemos um 

levamento bibliográcoe estudo de caso. Assim, após a observação das aulas de 

professores, observamos a utilziação de práticas mais tradicionais. Ressaltamos 

que os problemas são decorrentes da polivalência docente e a carga horária 

semanal ser mais extensa para componentes como Língua Portuguesa e 

Matemática.

Palavras-chave:

Ensino Fundamental I, Metodologias assistivas, Ciências.

9

Introdução

A ciência também contribui para uma sociedade mais desenvolvida, pois 

ela possibilita um repasse mais crítico de informação e uma produção mais 

“correta” de conhecimento. O senso comum, também denominado 

conhecimento vulgar ou popular, é um modo corrente e espontâneo de 

conhecer que “não se distingue do conhecimento cientíco nem pela 

veracidade nem pela natureza do objeto conhecido: o que os diferencia é a 

forma, o modo ou o método e os instrumentos do 'conhecer'” (LAKATOS; 

MARCONI, 1986, p. 18).

A partir da resolução e obrigatoriedade da Base Nacional Comum 

Curricular (cf. BRASIL, 2017), o ensino de Ciências passou a visto como área 

(Ciências da Natureza), e deve garantir o desenvolvimento de competências 

especicas ao longo do percurso no ensino fundamental.

Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), tais competências estão relacionadas a 

avaliar as aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da 

ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desaos do mundo 
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contemporâneo,incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho, bem como a 

agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 

exibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das 

Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões cientíco- 

tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com 

base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

Dessa forma, o estudo das ciências naturais torna-se indispensável no 

percurso acadêmico e nos currículos escolares de um indivíduo. Assim, estudá-

las tem como objetivo entender aspectos ou os fatores físicos da existência, 

como parte integrante da natureza, para que o estudante compreenda o mundo 

e atue como cidadão na utilização de conhecimentosde natureza cientíca e 

tecnológica, voltando-se aos estudos da natureza e a relação que este tem com a 

sociedade inserida.

Sabe-se que o Ensino Fundamental I é a continuidade da Educação 

Infantil, e tem como nalidade atender aos interesses e necessidades das 

crianças que são peculiares nesta faixa etária, visando desenvolver ao máximo 

suas capacidades e potencialidades. Assim, a inserção cada vez mais cedo da 

Ciências Naturais na trajetória acadêmica do indivíduo torna-se essencial para 

o autocuidado,  o autoconhecimento e a percepçãode mundo e 

desenvolvimento crítico.

Nessa perspectiva, a presente pesquisa busca investigar as metodologias 

desenvolvidas no ensino de ciências naturais nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, na escola Runo Sousa Barros, em Itapiúna-CE, bem como 

averiguar como tais metodologias possibilitam um ensino ativo para as 

crianças.

Na tentativa de obtenção dos resultados, utilizou-se uma consulta 

bibliográca de periódicos cientícos, uma leitura atenta da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), além da observação crítica de aulas de ciências 

ministradas na escola RunoSousa Barros dos Anos Iniciais.

2
O ENSINO
DE CIÊNCIAS

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) é documento aprovado em 

1997, e orienta, entre outras áreas, as práticas escolares de Ciências Naturais. 

Esse foi um dos primeiros documentosque organizaram, de maneira 

sequencial, os conteúdos a serem estudados nas séries da Educação Básica. 

Considerando o papel das Ciências Naturais, os PCN postulam como objetivos 

gerais das Ciências Naturais para o Ensino Fundamental o seguinte:



· Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano 

parteintegrante e agente de transformações do mundo em que vive;

· Identicar relações entre conhecimento cientíco, produção de 

tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução 

histórica;

· Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas 

reais a partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática 

conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado 

escolar;

· Saber utilizar conceitos cientícos básicos, associados a energia, 

matéria,

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida;

· Saber combinar leituras, observações, experimentações, registros, etc., 

para coleta, organização, comunicação e discussão de fatos e 

informações;

· Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e 

cooperativa para a construção coletiva do conhecimento;

· Compreender a saúde como bem individual e comum que deve ser 

promovido pela ação coletiva;

· Compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades 

humanas, distinguindo usos corretos e necessários daqueles 

prejudiciais ao equilíbrio da natureza e ao homem (BRASIL, 1997, p. 41).
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Para o ensino de ciências vivenciado em todo o Ensino Fundamental, a 

BNCC estabelece o “[...] compromisso com o desenvolvimento do letramento 

cientíco, que envolve a capacidade decompreender e interpretar o mundo 

(natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos 

aportes teóricos e processuais das ciências” (BRASIL, 2017, p. 321).

Também abordando a necessidade e a utilidade do ensino de Ciências nas 

séries iniciais doensino fundamental, Zancul (2004) apresenta algumas 

justicativas para a sua presença no currículoescolar, entre as quais: o 

conhecimento cientíco é parte da cultura elaborada e fundamental para 

conhecer o mundo; a criança, como sujeito social, participa cada vez mais em 

diferentes questões, como as relativas ao meio ambiente; a curiosidade por 

aspectos relacionados às ciências é uma dascaracterísticas das crianças.

2.1
O ENSINO DE CIÊNCIAS
NOS ANOS INICIAIS

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as práticas 

pedagógicas de Ciências da Natureza devem se basear em métodos que 

promovam nos estudantes a investigação e averiguação de fatos.
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Devem ser ensinadas e baseadas na investigação e atividades 

experimentais sendo dividida em três Unidades temáticas, Terra e 

Universo, Vida e Evolução e Matéria e Energia, onde os conteúdos, 

chamados de objetos de aprendizagem, são selecionadosconforme a 

compatibilidade de critérios para o desenvolvimento de competências e 

habilidades (BRASIL, 2017).

Chama-se de “competências” aquelas ferramentas fundamentais que 

estão em conjunto com o pensamento cientíco, e que estão relacionadas ao 

aspecto metodológico da ciência (CABRAL, 2005).

O ensino de Ciências da Natureza deve ser contínuo e estimulado desde as 

primeiras etapas da Educação Escolar, para que, ao completar a etapa dos Anos 

Finais do Ensino Fundamental, o aluno possa compreender conteúdos de 

grande abstração como o 'mundo atômico', processos celulares, genoma 

humano, galáxias, entre outros (ALVES-MAZZOTTI;

GEWANDSZNAJDER, 1998).

Por isso, desde os primeiros anos, quando apenas conceitos relacionados 

ao conhecimento do corpo, formas, higiene etc., deve-se estimular o método 

cientíco, a curiosidade e investigação para a promoção da aprendizagem ativa 

do aluno. Assim, através da apropriação e compreensão dos signicados que as 

Ciências Naturais apresentam às crianças já iniciam a construção de conceitos 

sobre o ambiente em que estão inseridas. (GELLON et al., 2005).

Ademais, o ensino de Ciências da Natureza deve ter como compromisso

[...] odesenvolvimento do letramento cientíco, que envolve a 

capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e 

tecnológico), mas também de transformá-lo com base nosaportes 

teóricos e processuais das ciências (BRASIL, 2017, p. 273).

É importante ainda que o professor respeite o que o aluno já traz de 

conhecimento, ou seja, sua cultura prevalente (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2009).

Para o desenvolvimento do processo cientíco, a BNCC organiza as 

unidade temáticas e os objetos de aprendizagem do conhecimento cientíco em 

quatro eixos estruturantes. O primeiro eixo enfatiza o saber sistematizado em 

leis, teorias e modelos da ciência. O segundo eixo, por sua vez, possibilitaria as 

relações entre os conteúdos conceituais de Ciências da Natureza e o 

desenvolvimento histórico da ciência e da tecnologia. Oterceiro eixo evidencia a 

dimensão do saber fazer, proporcionando-se aos estudantes uma aproximação 

com os modos de produção do conhecimento cientíco. Por m, o quarto eixo 

dá ênfase ao domínio das linguagens especícas das Ciências da Natureza 

(BRASIL,2017).
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2.2
AS METODOLOGIAS PARA O ENSINO
DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAS

Nos primeiros anos do Ensino Fundamental, é importante que os alunos, 

mediante a intervenção do professor, aproximem-se mais das explicações 

cientícas e construam noções a respeito dos conceitos cientícos, bem como 

percebam que existem diferentes explicações para determinados fatos e 

fenômenos da natureza. É considerada uma importante conquista 

pedagógicapara o professor quando o aluno é capaz de explicar os fatos e 

fenômenos da natureza fundamentados nos conhecimentos cientícos 

(BRASIL, 1997).

Nessa perspectiva, os estudantes nos anos iniciais começam a construir 

seus conceitos e a aprender sobre o meio ambiente do qual fazem parte, 

“através da apropriação e compreensão dos signicados que as Ciências 

Naturais apresentam” (LORENZETTI, 2000, p. 14).

Ovigli e Bertucci (2009), por sua vez, relatam que o ensino de Ciências nos 

AnosIniciais do Ensino Fundamental apresenta características próprias, caso o 

comparemos aos anos subsequentes. Além disso, o professor que leciona nesse 

grau de ensino congura-se como um docente polivalente, responsável 

também pelo ensino de outras disciplinas. Assim, a ausência de aporte dos 

conhecimentos estruturados em Ciências e das demais disciplinas torna o ato 

de ensinar um desao.

Paulo Freire (1996) apresentou, em sua teoria, traços muito marcantes e 

caraterísticos das metodologias ativas; na sua concepção, o aprender por 

desao e resolução de problemas pelo conhecimento prévio pertencente ao 

estudante evidencia a importância daautonomia do estudante para uma 

aprendizagem mais ecaz.

Ao abordar esta questão, Nóvoa (2000) ressalta que o professor, ao 

deslocar a atenção exclusiva dos saberes que ensina para as pessoas a quem 

esses saberes vão ser ensinados, sente a necessidade imperiosa de refazer uma 

reexão sobre o sentido do seu trabalho. Para o autor, seria necessário que essa 

reexão tivesse, simultaneamente, uma dimensão individual (autorreexão) e 

uma dimensão coletiva (reexão compartilhada). Assim, o ensino deve ser 

enfatizado a criação de boas perguntas e não apenas das respostas.

O ensino tradicional pretende transmitir os conhecimentos; dessa forma, 

os conteúdos a serem ensinados por esse paradigma seriam previamente 

compendiados, sistematizados e incorporados ao acervo cultural da 

humanidade.

De acordo com Saviani (1991), o método tradicional continua sendo o mais 

utilizado pelos sistemas de ensino, principalmente os destinados aos lhos das 

classes populares. 



Editora FMB

109

No tradicionalismo o professor fala e o aluno escuta; o professor dita e o 

aluno copia; o professor decide o que fazer e o aluno executa, o professor ensina 

e o aluno aprende (cf. BECKER, 1993).

O ensino deve ser um sistema dinâmico, suscetível à inovação, que leva 

em consideração a complexidade da realidade atual (ROSA; PEREZ; DRUM, 

2007). É necessário mudar as concepções dos docentes sobre o que é aprender e 

o que é ensinar. Os professores devem reetir sobre suas metas e objetivos na 

educação e o modo de avaliar o êxito destas.

A aula, nesse sentido, não deixar de ser tradicional. Para que o professor 

consiga realmentemudar suas concepções sobre o ensino não há roteiros 

predeterminados, é necessário que elepratique a nova teoria de modo único, 

imediato e exclusivo, observando e reetindo sempre (ROSA; PEREZ; DRUM, 

2007).

Segundo Libâneo (1999, p. 28),

[...] o mundo assiste hoje às intensas transformações, como a 

internacionalização da economia e as inovações tecnológicas em vários 

campos de saberes. Essas transformações levam à mudança no perl 

desses diversos prossionais, afetando os sistemas de ensino.

O Ensino Fundamental atende desde crianças até adolescentes. Por isso, é 

um período de grandes transformações, e o aluno passa por diversas mudanças 

relacionadas ao seu desenvolvimento físico, emocional e social. Logo, a 

abordagem pedagógica é direcionada para a formação básica do cidadão e o 

desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como instrumentos a 

leitura, o cálculo, a compreensão dos ambientes natural, social, tecnológico e 

artístico, além da aquisição de conhecimentos, de habilidades e da formação de 

atitudes e valores.

A utilização de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem 

pressupõe uma prática pedagógica mais dinâmica, participativa, colaborativa, 

divertida, instigante e autônoma para o estudante, possibilitando-o uma 

aprendizagem signicativa para a vida além da sala de aula.

E, nesse sentido, cabe à escola oportunizar aulas práticas, nas quais o 

objetivo é envolver os alunos no aprender (KRASILCHIK, 2009). Portanto, não 

basta dominar “os conteúdos do componente curricular Ciência, para que 

realmente os alunos aprendam, são necessários outros conhecimentos por parte 

do professor” (ROCHA; NETO, 2010, p. 164).

Além disso, “o processo investigativo deve ser entendido como elemento 

central na formação dos estudantes, em um sentido mais amplo, e cujo 

desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas planejadas ao longo de 

toda a educação básica” (BRASIL, 2017, p. 318). A contextualização, 

interdisciplinaridade, competências e habilidades devem estar conectadas à 

pratica docente.
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Em artigo que discute especicamente a alfabetização cientíca nas séries 

iniciais do ensino fundamental, Lorenzetti e Delizoicov (2001) apresentam um 

conjunto de iniciativas didático-pedagógicas que podem contribuir para o 

processo da alfabetização cientíca:

[...] Uso sistemático da literatura infantil, da música, do teatro e de 

vídeos educativos, reforçando a necessidade de que o professor pode, 

através de escolha apropriada, ir trabalhando os signicados da 

conceituação cientíca veiculada pelos discursos contidos nestes meios 

de comunicação; explorar didaticamente artigos e demais seções da 

revista Ciência hoje das Crianças, articulando-os com aulas práticas; 

visitas a museus; zoológicos, indústrias, estações de tratamento de 

águas e demais órgãos públicos; organização e participação em saídas a 

campo e feiras de Ciências; uso do computador da Internet no ambiente 

escolar (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 9).

Nessa perspectiva, o ensino de Ciências contribui para a alfabetização 

cientíca e tecnológica dos estudantes, no sentido de fornecer a eles 

instrumentos para compreender melhor o mundo onde estão inseridos, ou seja, 

compreender as contradições e as tensões que existem na sociedade. Portanto, a 

alfabetização cientíca no ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais deve ser 

compreendida como o “processo pelo qual a linguagem das Ciências Naturais 

adquire signicados, constituindo-se um meio para o indivíduo ampliar o seu 

universo de conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido na sociedade” 

(LORENZETTI & DELIZOICOV, 2001, p. 08-09).

Portanto, as aulas também não precisam acontecer sempre na sala de 

atividades; podem, por exemplo, serem feitas observações no pátio da escola; 

podem ser realizados passeios em zoológicos, museus, em parques de ciências, 

enm, em locais variados, com o intuito de enriquecer a aprendizagem do 

aluno e de mobilizá-lo a aprender.

Conclusão

Ao realizar a observação das aulas na Escola de Ensino Infantil e 

Fundamental Runo Sousa Barros, percebeu-se que o componente de ciências 

é, por vezes, realizado de maneira tradicional e que a investigação é pouco 

utilizada. As abordagens ativas em determinados objetos de aprendizagem nas 

práticas pedagógicas poderiam trazer uma aproximação do conteúdo com a 

vivência da criança, mas isso não é utilizado.

Nessa etapa da educação básica, o professor é polivalente, ou seja, leciona 

todas as disciplinas. Isso é algo que enfatiza a prociência em algumas 

disciplinas especicas, sendo os componentes Língua Portuguesa e 

Matemática, as mais desenvolvidas e com a carga horária semanal maior.
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A organização de atividades diferenciadas que promovam mais 

interatividades entres os discentes, entre os discentes e o professor; discentes e o 

componente curricular trazem mais engajamento e incita a pesquisa mais 

aprofundada pelos discentes em horas de sala de aula e extraescolar. Ressalte-

se a importância e a carência de atenção para mais pesquisas dessa natureza, 

nessa etapa basilar do ensino e imprescindível no desenvolvimento intelectual 

dos estudantes.
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Resumo

Paola Mazzaro, Juliano Schimiguel

Neste estudo, com uma abordagem metodológica qualitativa e 

quantitativa, realiza-se uma ocina utilizando o software scratch, como recurso 

didático de matemática; foi elaborado um questionário pós-ocina de 

perguntas abertas e fechadas. A ocina teve duração de 24h, e foi feita com 

estudantes do 5º ano de uma escola pública da Prefeitura Municipal de São 

Paulo, localizada na zona leste, pertencente a Diretoria de Educação de 

Guaianases. A análise dos dados evidencia os conceitos que emergiram dos 

estudantes ao realizarem tais atividades, além de mostrar as relações de tais 

temas nas atividades desenvolvias com o referido software.

Palavras-chave:

Scratch; Matemática; Metodologia; Aprendizagem.

Introdução

As novas gerações (crianças e jovens) estão chegando à escola em um 

contexto tecnológico. Considerando os avanços das tecnologias para a 

aprendizagem nos últimos anos, a escola precisa ajustar os seus processos 

educacionais, ampliando e ressignicando o uso que fazemos das ferramentas 

tecnológicas, de modo a contribuir com a aprendizagem da matemática.

Com inúmeras tecnologias disponibilizadas, temos a necessidade de 

desenvolver vivências que possibilitem compreender o seu funcionamento e 

reconhecer o seu potencial nas diversas áreas. Por consequência, é impreterível 

explorar suas vantagens, e proporcionar aos estudantes dentro da Unidade 

Educacional (UE), experiências de exploração e descobertas em benefício da 

busca de soluções, resoluções de problemas, raciocínio lógico, autonomia e 

criatividade.

No cenário do processo de ensino e aprendizagem educacional, o 

matemático Seymour Papert (1928-2016) foi pioneiro da ideia do uso de 

informática em educação, e um dos criadores da linguagem de programação 

LOGO, pois julgava ser possível utilizar a linguagem de programação para 

pessoas comuns, principalmente crianças.

Scratch como Recurso
Metodológico de Matemática 10
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Martinelli (2015) aponta que “Scratch” é uma ferramenta para ser 

utilizada em sala de aula, com o intuito de estimular e exercitar o raciocínio 

lógico, e, principalmente, ensinar tecnologias usando conceitos básicos da 

lógica de programação de maneira lúdica, prática e estimulante.

Lopes (2008), por sua vez, enfatiza que, para que o ensino da 

probabilidade contribua para a efetivação de fato, é importante possibilitar aos 

estudantes confronto com problemas variados do mundo real e que tenham 

possibilidades de escolherem suas próprias estratégias para solucioná-los.

Dessa forma, diante do avanço tecnológico, as atividades elaboradas 

fomentam o interesse dos estudantes em conhecer e aprimorar-se no software 

scratch de apoio ao ensino de tecnologias, para a aprendizagem de matemática 

em probabilidade, fazendo o uso da linguagem de programação para buscar 

soluções e resolver problemas.

2
OFICINA COM
SCRATCH

O Scratch é uma linguagem de programação visual que facilita a criação 

de histórias interativas, animações, jogos, música e arte. É uma ferramenta 

gratuita para todos os seus usuários e está disponível nos formatos online e off-

line. Além disso, apresenta versões para computador, tablet e celular.

A ocina com software scratch teve 14 encontros, no período de fevereiro 

a junho do ano de 2022; cada uma com duração de 1h30min, exceto os dois 

primeiros encontros e os três últimos encontros que tiveram duração de 2h.

No início da ocina, utilizamos o software scratch na criação de um jogo; 

explicamos o que é o scratch, como funciona e como iríamos usá-lo. Em seguida, 

criamos um jogo simples de perguntas e respostas como recurso metodológico 

para o ensino da matemática de probabilidade, utilizando a linguagem básica 

de programação.

Ao término da ocina, os estudantes responderam um questionário com 8 

perguntas fechadas e 2 perguntas discursivas, com a nalidade de recolher 

informações e possibilidades em investigar as contribuições do software 

scratch associado ao ensino de probabilidade e à linguagem de programação. O 

objetivo do questionário é melhorar lacunas referentes ao ensino e 

aprendizagem que possam ajudar os estudantes a entender, a buscar soluções e 

resoluções de problemas, raciocínio lógico, autonomia e criatividade, por meio 

da probabilidade, o experimento aleatório, evento, espaço amostral e eventos 

equiprováveis.
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3 METODOLOGIA

Para realizar uma pesquisa, é necessário um trabalho intenso, um 

confronto entre os dados, as evidências, as informações, coletas sobre o assunto 

e o conhecimento teórico adquirido no processo de investigação. Normalmente 

isso acontece a partir do estudo de um problema que surgiu da curiosidade e 

necessidade do pesquisador buscando respostas (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).

Esta pesquisa tem abordagem qualitativa e quantitativa, com análise 

estatística; ademais, ministrou-se ocinas utilizando o software scratch com os 

estudantes, por meio de questionário padronizado com 8 perguntas fechadas e 

2 perguntas abertas, para coleta e análise dos dados.

A pesquisa foi realizada em uma Escola Municipal de Ensino 

Fundamental da Prefeitura Municipal de São Paulo, localizada na zona leste, 

pertencente a Diretoria Regional de Educação de Guaianases, com estudantes 

do quinto ano.

4
RESULTADOS
E DISCUSSÕES

Seymour Papert (1994) relata que a partir do momento em que os 

computadores começaram a entrar na escola de forma gradual, muito se 

prometeu, se previu e se esperou, mas pouco aconteceu de inovador, em larga 

escala, que pudesse ter consequências visíveis e consistentes na formação dos 

estudantes. Faz-se necessário auxiliar e incentivar os estudantes a 

desenvolverem-se como pensadores criativos, capazes de enfrentar desaos e 

formar sujeitos críticos, autônomos, responsáveis, colaborativos e prósperos 

(cf. SÃO PAULO, 2017).

Existem diferentes processos possíveis para conduzir uma pesquisa, que 

variam na forma, etapas e duração. A estratégia de investigação adotada foi a 

qualitativa e a quantitativa, pois é feita uma análise integrativa de ambos os 

resultados (CRESWELL; CLARK, 2013).

Na execução da proposta de pesquisa utilizando o scratch, inicialmente, 

notamos que os estudantes tiveram certo receio por não saberem de fato como 

se daria o andamento da ocina e criar o seu próprio jogo. A organização do 

tempo e espaço do ambiente de aprendizagem resultou na otimização do uso 

desta ferramenta.

Na sequência, apresentamos os dados retirados das respostas do 

questionário disponibilizado para os estudantes após a ocina com scratch, 

com a seguinte pergunta: “Você conhecia o software scratch”?



Gráco 1.

Respostas à primeira pergunta
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Assim, percebe-se que 25% dos estudantes já tinham visto o scratch, mas 

nunca haviam usado. Cerca de 75% relatou não conhecer o scratch. Na escola 

onde estão regularmente matriculados, na sala de informática, o contato com o 

notebook e internet possibilitou que os discentes pudessem aproximar, 

explorar e aprender a utilizar o software scratch.

A segunda pergunta tem o propósito de investigar se o software scratch 

ajudou na aprendizagem de probabilidade.

Fonte: Autoria Própria

Gráco 2.

Respostas à segunda pergunta

Fonte: Autoria Própria

Nota-se que 8,3% dos estudantes apontaram que o software ajudou 

pouco; 16,7% dos discentes disseram ter ajudado parcialmente; já 41,7% dos 

estudantes relataram ter ajudado bastante; e 33,3% apontaram que foi ótima a 

experiência ajudando no ensino da matemática.

A utilização do Scratch mostra-se interessante na perspectiva do ensino, 

não propriamente no produto nal, mas em seu processo.
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Durante sua criação, existem etapas de erros e acertos, somados a desaos 

e planejamento, que contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico, 

matemático, espacial, linguístico, etc.

Na questão 3, para observar se os estudantes possuem algum tipo de 

conhecimento em relação a linguagem de programação, elaboramos a seguinte 

pergunta: “Você possui algum conhecimento em linguagem de programação”?

Gráco 3.

Respostas à terceira pergunta

Os estudantes, em sua totalidade (100%), responderam não possuir algum 

tipo de conhecimento em linguagem de programação. É um desao poder 

explorar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, utilizando os 

recursos tecnológicos e tornando o processo de conhecimento autônomo, 

criativo e libertador. A ocina possibilitou aos estudantes a percepção de que o 

PC pode ser trabalhado em diversas disciplinas, e que, mesmo sem ter tido 

contato anteriormente com programação, é possível aprender a programar.

A pergunta 4 tem o propósito de investigar se a atividade ajudou a 

entender melhor o eixo probabilidade.

Fonte: Autoria Própria

Gráco 4.

Respostas à quarta pergunta

Fonte: Autoria Própria
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Como podemos observar, 75% dos estudantes disseram que a atividade 

ajudou a entender melhor o assunto de probabilidade, e 25% apontaram que 

ajudou totalmente a entender melhor do assunto. Esses resultados são 

promissores, já que os estudantes conheceram outras maneiras de aprender a 

partir de novas tecnologias e com o uso do computador.

A quinta pergunta tem a nalidade de saber se a atividade proposta com 

software scratch ajudou a pensar sobre o uso da matemática no seu cotidiano.

Gráco 5.

Respostas à quinta pergunta

Fonte: Autoria Própria

Observamos que 58,3% dos estudantes assinalaram que ajudou muito; 

33,3% responderam que ajudou parcial; e 8,3% apontaram que ajudou pouco.

Na sexta pergunta, perguntamos para a turma referência: “Você achou 

que seria possível programar um jogo”?

Gráco 6.

Respostas à sexta pergunta

Fonte: Autoria Própria
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Podemos notar que 12, 25% dos estudantes responderam que achavam 

que seria possível programar um jogo. Já 33,3% apontaram que achavam que 

talvez seria possível programar; 25% disseram que achavam que não seria 

possível; e 16,7% armaram não ter pensando nisso. Com a criação de jogos no 

Scratch, os alunos desenvolvem um nível mais profundo de uência com a 

tecnologia digital. Desse modo, é possível aprender não só a interagir com o 

computador, mas também a criar com esta ferramenta. Sabemos que a maioria 

dos estudantes não vão tornar-se programadores prossionais. Contudo, 

aprender a programar possibilita benefícios, permitindo que os alunos se 

expressem de forma criativa, para compreender o

funcionamento das novas tecnologias (RESNICK et al, 2009).

Na pergunta 7, tem-se a intenção de saber se o scratch despertou o 

interesse nos estudantes.

Gráco 7.

Respostas à sétima pergunta

Fonte: Autoria Própria

De acordo com os dados obtidos, 13, 50% dos estudantes relataram que o 

scratch despertou muito o seu interesse; 25% expressaram que o scratch 

despertou bastante o seu interesse; e 25% externaram que o scratch desertou 

pouco o seu interesse.

O scratch propiciou que os estudantes pudessem vivenciar o processo de 

criação de um jogo, contribuindo para o conhecimento pedagógico tecnológico 

acerca do conteúdo matemático. Como destacado por Resnick et al (2009), os 

ambientes de aprendizagem utilizando o scratch incentivam as crianças e 

jovens a idealizar e criar projetos de jogos e animações educativas, com 

signicado para si e para o meio escolar em que estão inseridos.

Na pergunta 8, questionamos: Aprender com o auxílio das tecnologias 

mediado pelo professor seria uma forma interessante de se aprender?
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Como podemos observar, 75% dos estudantes disseram que a atividade 

ajudou a entender melhor o assunto de probabilidade, e 25% apontaram que 

ajudou totalmente a entender melhor do assunto. Esses resultados são 

promissores, já que os estudantes conheceram outras maneiras de aprender a 

partir de novas tecnologias e com o uso do computador.

A quinta pergunta tem a nalidade de saber se a atividade proposta com 

software scratch ajudou a pensar sobre o uso da matemática no seu cotidiano.

Gráco 8.

Respostas à oitava pergunta

Fonte: Autoria Própria

Podemos observar que 58,3% dos alunos evidenciaram ser totalmente 

interessante aprender com o auxílio das tecnologias mediado pelo professor; 

41,7% manifestaram ser muito interessante aprender com o auxílio das 

tecnologias mediado pelo professor e os estudantes.

No currículo da cidade pregura que as tecnologias se efetivam como 

oportunidades de recursos, e cabe ao professor ser o mediador do 

conhecimento, ao incorporar as tecnologias às rotinas pedagógicas, 

possibilitando diferentes maneiras e oportunidades de experiências e 

aprendizagens (SÃO PAULO, 2017).

Almeida e Valente (2012) enfatizam o papel do professor como mediador, 

facilitador e orientador do processo de aprendizagem, colocando o uso da 

tecnologia, informação e comunicação na criação de ambientes educacionais 

que envolvem os alunos e as inter-relações que se estabelecem, constituindo um 

ambiente de aprendizagem que propicia a autonomia e auxilia a construção do 

conhecimento por meio das explorações, experimentações e descobertas.

A questão 9 foi uma pergunta aberta demonstrada no Quadro 4, abaixo: 

Durante a atividade qual, foi a tarefa que contribuiu melhor com a sua 

aprendizagem?
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Quadro 1.

Respostas à nona pergunta

Fonte: Autoria Própria

Assim, os estudantes destacaram que a programação por meio dos blocos 

e a escolha dos personagens do próprio jogo foram o que mais contribuiu com a 

aprendizagem da ocina.

Segundo Papert (1994), o construcionismo apoiado nas ideias de Piaget do 

construtivismo, no qual o conhecimento é construído ao longo da vida, baseia-

se no pressuposto de que a aprendizagem acontece quando o sujeito encontra 

os conhecimentos especícos que necessita.

A questão 10 foi uma pergunta aberta, apresentada no Quadro 2: O que 

achou em desenvolver um jogo usando a linguagem de programação por meio 

do scratch utilizando a matemática?

Quadro 2.

Respostas à décima pergunta

Fonte: Autoria Própria
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É perceptível que todos os estudantes consideraram a ocina favorável, 

pois puderam criar o jogo com os scratch. Os estudantes destacaram que 

gostaram por jogarem seus próprios jogos ou por quererem ver outras pessoas 

jogando, além de querer criar jogos para ganhar dinheiro. O estudante 9 

destacou querer aprender mais sobre o assunto e o estudante 11 quer fazer 

outro jogo. O estudante 10 trouxe a questão do professor como mediador do 

processo de ensino e aprendizagem. Os estudantes 8 e 12 apontaram que 

gostaram das propostas. Os estudantes 2, 5 e 7 armaram ter gostado de criar os 

jogos; e o estudante 2 destacou o uso da linguagem de programação na 

construção do jogo.

Considerações Finais

Realizamos um estudo de caso qualitativo e quantitativo. Os dados foram 

coletados no decorrer das atividades; o método de análise foram os 

questionários com perguntas abertas e fechadas, e a ocina. As discussões 

foram alicerçadas em referenciais teóricos que discorremos no decorrer da 

pesquisa.

Percebemos que as vivências propostas e o software scratch 

proporcionaram signicativamente a aprendizagem dos estudantes com base 

no material apresentado. No transcorrer da ocina, notamos que os estudantes 

tiveram possibilidades de estudo com base no Currículo de Matemática com 

relação ao ensino da probabilidade, e no Currículo de Tecnologias para a 

aprendizagem de programação.

Visando o processo de aprendizagem, o professor precisa considerar as 

diferentes formas de aprender, criando, assim, estratégias e oportunidades 

para que todos os estudantes tenham acesso ao conhecimento e planejem suas 

atividades de ensino de forma mais adequada.
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Resumo

Maria Vitoria Silva Cardoso, Maria das Graças Thalia Justino Lima

O processo de ensino aprendizagem de escolas convencionais evidencia 

processos educativos que diversas vezes não dialogam com uma educação 

interdisciplinar que represente a identidade social de alunos indígenas. O 

presente artigo resulta de um estudo bibliográco que visa compreender as 

principais razões de uma comunidade indígena construir seu próprio processo 

de ensino aprendizagem, de acordo com suas tradições e costumes, e para além 

disso sua relação com a interdisciplinaridade. A pesquisa utiliza a metodologia 

bibliográca no campo do estudo de caso da construção da Escola Indígena 

Tapeba Amélia Domingos em Caucaia. Compreender o processo de construção 

da Escola Indígena Tapeba Amélia Domingos e suas principais motivações 

auxilia no entendimento para compreender como o processo colonial no campo 

educativo deixou fortes heranças que somente a partir de muita resistência são 

gradativamente decolonizados.

Palavras-chave: 

Educação; Colonialismo; Interdisciplinaridade.

11

Introdução

Partindo da premissa de que não existe uma educação, mas sim educações 

com pluralidades e projetos de reivindicações, posto que diante do processo 

colonial existiu a imposição da cultura ocidental diante de povos indígenas e 

africanos na tentativa de ganhar mais éis ao cristianismo, demonizando assim 

as religiões de matrizes africanas e indígenas, bem como suas práticas culturais. 

Tal processo atualmente conhecido como etnicídio1 foi o precursor de uma 

educação sem recortes culturais de origens africanas e indígenas, causando 

incoerências em escolas indígenas e quilombolas.

O processo educativo de uma sociedade está inteiramente voltado à 

cultura predominante de uma região, país ou continente. Logo, vale questionar 

como o processo de ensino aprendizagem se coloca frente a comunidades 

indígenas e sua cultura? Na medida que o período colonial consolidou uma 

educação cristã e colonizadora aos povos nativos do território brasileiro nos   

Antropologia da Educação e a
Interdisciplinaridade no Processo

de Ensino Aprendizagem
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anos de 1500, este artigo busca compreender as principais razões que levam 

uma comunidade indígena a construir seu próprio processo de ensino 

aprendizagem que esteja de acordo com suas tradições e costumes, bem como 

sua relação com a interdisciplinaridade. A presente pesquisa enquadra-se como 

bibliográca, de acordo com Marconi & Lakatos (2021) a pesquisa bibliográca 

é um delineamento integral acerca dos principais estudos já realizados, 

constituídos de importância, por serem instrumentos capazes de fornecer fatos 

atuais e fundamentais que possuem relação com o tema. Logo, pesquisou-se em 

livros, periódicos e revistas, trabalhos que estivessem relacionados às áreas da 

educação e interdisciplinaridade. Utilizou-se como técnica o estudo de caso, 

delineando-se a partir da construção da Escola Indígena Tapeba Amélia 

Domingos em Caucaia.

1
O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM
NA COMUNIDADE INDÍGENA TAPEBA

Neusa Gusmão (1970) explicita as formas que a antropologia em seus 

estudos culturais procurou, por conta do etnocentrismo, conhecer novas 

culturas, mas não se apropriar destas ou tratá-las de forma inferior em relação a 

cultura europeia. Neste mesmo debate, há uma explicação sobre a educação 

onde se é questionado como os ensinos são uma forma de inferir a cultura 

ocidental e capitalista a outras realidades de tal forma que em alguns momentos 

se torna necessário estudar a cultura ocidental ao invés de outra. Isto está 

correlacionado com o papel que o Estado exerce em manter seu poder em 

qualquer espaço, colocando assim a educação imposta por ele ao invés da 

educação proposta pela cultura antagônica. A noção de cultura está relacionada 

com a noção de criticidade, assim como Gusmão aponta, a educação plural, 

trans e interdisciplinar recebe este desao de propor uma educação que supere 

estes etnocentrismos estatais.

Dessa forma, a antropologia da educação tem como papel inicial construir 

estudos ontológicos sobre suas raízes, relacionando com estudos culturais, na 

medida que a educação é tão importante para a cultura como a cultura é 

importante para a educação.

Para Lopes, Souza e Lima (2021) a atual situação dos povos indígenas do 

Ceará vem se fortalecendo e perpetuando sua transmissão cultural, social, 

territorial, política e religiosa através do processo de escolarização. O povo 

Tapeba de Caucaia-CE construiu a Escola Indígena Tapeba Amélia Domingos 

em meados dos anos 90. Segundo Lopes, Souza e Lima (2021) as aulas 

aconteciam debaixo de um cajueiro e eram ministradas pelas lideranças 

indígenas e anciões, objetivando repassar a tradição e memória cultural para a 

geração seguinte dar visibilidade e rearticular a diferença entre a cultura 

colonial, trazendo um novo reconhecimento e a garantia de uma educação de 
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qualidade adaptada, além do acesso à saúde, demarcação de terra, entre outros 

fatores que movem a luta do povo Tapeba.

A presença da comunidade Tapeba na cidade de Caucaia é marcada por 

conitos entre indígenas e não indígenas, preconceito e violência, desse modo, 

tornou-se comum a evasão escolar de alunos indígenas em escolas tradicionais, 

e este também foi um dos principais motivos para a construção da escola 

indígena, impulsionando uma mudança nas relações indivíduo sociedade e a 

construção da identidade cultural. No início da construção da escola indígenas 

em Caucaia, os anciãos e líderes comunitários investiram nos seus próprios 

métodos de ensino, mas apenas sete anos depois a escola foi construída.

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB, art.78) garante o direito à educação 

indígena, contemplando componentes que valorizem suas culturas, tradições, 

identidade e fortalecimento de suas crenças, ainda assim existe a resistência a 

aceitação das instituições de ensino Tapeba por parte dos não indígenas. 

Pensando nesse processo de resistência, cabe reetir a questão da 

interculturalidade que mobiliza processos dinâmicos em várias direções, 

cheios de criatividade, tensões e em permanente construção (LOPES, et al, 

2021).

Os alunos da Escola Indígena Tapeba Amélia Domingos são formados 

principalmente por alunos da etnia Tapeba, sua maioria reside em áreas de 

risco e marginalizadas, possuindo poucas áreas de lazer, encontrando assim na 

própria escola um espaço de diversão. A relevância da escola para a 

comunidade se dá pela necessidade de uma formação sobre a aldeia. Logo, é 

fundamental entender que a educação deve percorrer as ações dos seres 

humanos na conquista de seus objetivos, durante sua caminhada de vida 

pessoal e na consolidação de direitos sociais (LOPES, et al, 2021).

Os alunos índios são vistos pela comunidade externa da aldeia através do 

olhar colonial, sendo alvos do ceticismo quanto a sua capacidade de aprender. 

Na escola indígena os alunos se encontram dentro do seu próprio contexto 

social, facilitando a aceitação de sua identidade, além de terem mais chances de 

cursar o ensino superior, levando em consideração sua melhora de autoestima 

em uma escola que está de acordo com sua identidade (LOPES, et al, 2021).

A existência da escola Tapeba foi resultado de muita luta da comunidade e 

vem aproximando a realidade dos alunos do ensino superior. No ano 2000, a 

Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC) começou a dar suporte para a escola 

indígena, entretanto a construção de um espaço digno e próprio só veio a 

acontecer em 2009. Com uma perspectiva intercultural, são ministradas aulas 

voltadas a cultura, espiritualidade, artesanato, expressão corporal, 

territorialidade, identidade e pertencimento, valorizando assim os saberes 

tradicionais da comunidade. A pertinência da escola indígena se dá pela 

necessidade de preservar a diferença cultural de cada etnia, assegurando a 

construção do processo de ensino aprendizagem realizado pela própria 

comunidade (LOPES, et al, 2021).
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Reetir sobre a relevância de uma escola diferenciada para uma 

comunidade indígena cria indagações sobre qual forma de educação vem 

sendo ensinada nas escolas de ensino convencional. Os livros de história 

transmitem um olhar colonizador e etnocêntrico sobre os acontecimentos 

históricos do Brasil, ademais a história de violência e perseguição aos povos 

tradicionais é evidenciada como o início do processo colonial. Logo, é 

fundamental compreender como o etnocentrismo ganhou forças na história do 

Brasil através do repasse de saberes que não reetem a identidade de todas as 

pessoas do território brasileiro (LOPES, et al, 2021).

O livro "O Que É Etnocentrismo" de Everaldo P. Guimarães Rocha (1994) 

inicia dando o signicado mais geral, que seria o ato de colocar sua cultura 

como centro ou utilizar critérios de um determinado grupo para entender 

outro, colocar seus entendimentos de mundo como naturalmente certos. O 

autor arma que o etnocentrismo é um dos fatos mais unânimes entre os seres 

humanos. Cita ainda dois grupos, o "eu" e o "outro". Quando o primeiro grupo 

se encontra com o outro há um choque entre culturas. No momento em que a 

cultura ocidental conheceu o "outro", conheceu também outra forma 

etnocêntrica na qual naquele espaço, outro tipo de cultura dominava. 

Entretanto a cultura ocidental além de etnocêntrica, também é colonizadora, 

haja vista que usa do etnocentrismo para se sobrepor a outras culturas como 

uma forma de ensinar a ela o modo "certo" de se fazer, como por exemplo a 

religião, os livros didáticos, entre outros.

O autor explica sobre a importância do índio nesse estudo e seus três 

papéis dentro da sociedade ocidental, o Selvagem (sendo o primeiro 

pensamento e representação), a criança (quando catequizaram os índios) e o 

herói (visto desta forma nos romances da época.) Essas três representações são 

violências sutis do que houve com a cultura indígena, na qual em nenhum 

momento foi vista como normal. O índio na história é visto como preguiçoso e 

indolente, entretanto, qual o sentido de ele trabalhar para uma lavoura que não 

o pertence de um colonizador que sequer é seu amigo? (ROCHA, et al, 1994).

O signicado da antropologia está na compreensão dos processos 

colonizadores nas sociedades da diferença. É o estudo do homem, sendo eles, 

parte de uma cultura e de uma história que ao longo do tempo vai se moldando 

e dessa forma transformando o homem em um outro homem. Nesse momento, 

a antropologia tem o intuito de relativizar e construir uma ideia a respeito de 

tudo isso, segundo o autor (ROCHA, et al, 1994, p. 04).

Portugal, dentro de sua situação econômica e social, teve mais 

oportunidades de se dar ao luxo de navegar e procurar outros mundos dentro 

do seu. Possuíam o interesse de encontrar as Índias, entretanto ao se depararem 

com os índios, tiveram uma outra noção de cultura. Todas essas questões sobre 

Portugal levou-os a pensar sobre a evolução de sua própria cultura ao olhar 

para outra cultura. Daí vemos que o "eu" citado anteriormente também é o 

"outro", já que para
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as duas culturas havia um estranhamento uma com a outra, ou seja, houve 

etnocentrismo das duas partes, apesar do ocidental ter sido ainda mais violenta 

na questão de querer literalmente forçar a cultura indígena a aceitar a sua.

A antropologia do século XX, procura relativizar a ideia ocidental do "eu" 

com novos elementos na cultura e na história do “outro”. Franz Boas (1896), um 

dos estudiosos que contribuiu bastante para esse momento, estuda a 

relativização das culturas, tentando dar foco a cada uma delas com mais 

particularidade.

Mais adiante, surge a escola de relativismo cultural por Ruth Benedict2 e 

Margaret Mead3. Essa escola tenta comparar as sociedades americanas com 

algumas marcas, por exemplo, o diálogo entre a antropologia e a psicologia. A 

história pluralizada pode ser entendida com o exemplo em que as pessoas de 

uma cidade vivem um acontecimento e uma parte das pessoas compreendem 

esta situação a partir de um olhar que reete a sua história de vida e cultura, ao 

mesmo tempo que outro grupo desta mesma cidade entende aquele 

acontecimento a partir um olhar que represente a narrativa de sua vida e das 

pessoas que convive. Surge assim, uma cultura que não se coloca como "eu", 

desenvolvendo uma nova cultura inquieta.

A antropologia da educação, por m, está principalmente presente em 

estudos sobre multiculturalismo e pluriculturalismo, buscando investigar 

pedagogias que se fazem culturalmente relevantes ou não, entre saberes de 

diferentes comunidades e etnias, evidenciando desigualdades produzidas ou 

mediadas pelo cotidiano das escolas, na educação formal e informal. Dessa 

forma, a antropologia da educação compreende que o processo de ensino 

aprendizagem não está somente ligado a escolarização, mas com a relação do 

indivíduo sociedade, com a cultura e com a política inerentes de uma produção 

e reprodução cultural. Cabe a antropologia da educação analisar as estruturas 

daqueles que fazem e realizam os sistemas educacionais ou que reúnem e 

examinam.

Logo, o etnocentrismo no processo de ensino aprendizagem contribui na 

inuência em como o processo educacional do indivíduo se forma, na medida 

que é constituída por um olhar cultural e disciplinador. Vale lembrar que o 

olhar para o “outro” no processo ensino aprendizagem, quando não existe o 

relativismo cultural reproduz construções etnocêntricas e estereotipadas, bem 

como é explicitado por Rocha (1994) que não reconhece o processo

colonial como etnocida ao negar a reprodução de uma cultura, religião e 

ensino além de escravizar os indivíduos que as fazem.
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2
O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM
NA COMUNIDADE INDÍGENA TAPEBA

A interdisciplinaridade no campo educativo tem o objeto de produção do 

conhecimento, enquanto prática docente, objetiva a socialização do 

conhecimento. Frigotto (2020) compreende que os processos educativos são 

constituídos nas relações sociais. Os processos educativos somente podem ser 

analisados como objeto das ciências sociais.

A questão da interdisciplinaridade se relaciona com o aprender a 

interdisciplinaridade enquanto necessidade e como problema, como algo que 

historicamente vem se impondo de forma imperativa e como desao a ser 

decifrado.

A própria forma do homem se construir enquanto ser social e enquanto 

sujeito e objeto do conhecimento social decorre da necessidade da 

interdisciplinaridade. A busca incessante do homem em satisfazer 

necessidades históricas estabelecem as mais diversas relações sociais, bem 

como a emergência da produção de conhecimento de caráter dialético na 

realidade social. O trabalho interdisciplinar não se legitima se não houver a 

transcendência da fragmentação, heranças do empirismo e positivismo.

A realidade social na sociedade capitalista busca distinguir a esfera do 

conhecimento humano que se move no plano abstrato. A interdisciplinaridade 

enquanto problema percebe os limites do sujeito que busca construir o 

conhecimento de uma determinada realidade e de outro pela complexidade 

desta realidade do seu caráter histórico. Bem como a antropologia da educação 

compreende que não existe uma educação, mas várias que de acordo com a 

cultura, tem seu processo de ensino aprendizagem para o sujeito.

Os desaos da realidade enquanto objeto do conhecimento e práxis 

humanos reconhecem a interdisciplinaridade enquanto problema principal 

tanto na produção do conhecimento, quanto nos processos educativos. Este 

problema se situa no plano material, histórico e cultural tornando-se um 

desao para o trabalho interdisciplinar na produção do conhecimento social. 

As determinações histórico materiais e culturais são menos consideradas na 

produção do conhecimento e socialização mediante os processos pedagógicos, 

sendo este o plano em que o ser humano se produz como ser da natureza, 

enquanto individualidade e seres resultantes das relações sociais. Quando se 

percebe este desao sob a ótica das relações de poder, questiona- se sobre qual 

educação e cultura vêm sendo aplicada nas escolas e quem elas representam.

Portanto, cabe indagar sob quais condições históricas tem se construído os 

processos de vida real dos homens até o presente. O tecido histórico que se 

produz o conhecimento e as práticas pedagógicas têm levado a tratar a questão 

da interdisciplinaridade para a compreensão da realidade humana e do 

conhecimento. 
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O horizonte interdisciplinar se propõe a criação do inventário crítico da 

matriz cultural e intelectual em nossa sociedade, além de enfrentar desaos na 

prática da pesquisa pedagógica (TORRES, 2016)

O pensamento ocidental, enquanto pensamento abissal, faz distinção 

entre linhas visíveis e linhas invisíveis da realidade social. Uma destas linhas 

está invisível para outra, de forma que a linha invisível não seja considerada 

existente ou compreensível, sendo assim excluída de forma radical (SANTOS, 

2010, p.20).

Pensar estas linhas no campo da antropologia da educação e da 

colonialidade no processo de ensino aprendizagem evidencia que existe uma 

parte da história, geograa, losoa, e da realidade social como um todo que 

não é repassado (SANTOS, 2010).

Uma das características fundamentais do pensamento abissal é a 

impossibilidade da co- presença dos dois lados da linha, apenas quando existe 

uma relevância, se pode prevalecer as duas, sendo possível chegarmos à 

emancipação social (SANTOS, 2010).

As distinções entre as cidades metropolitanas e territórios coloniais, se 

mostra a partir da dicotomia entre a apropriação/violência. Os territórios 

coloniais são construídos para serem impensáveis para o desenvolvimento de 

regulação/emancipação dos sujeitos. Estas são distinções visíveis que 

constroem uma realidade social onde a linha baseia-se na invisibilidade das 

distinções entre este e o outro lado da linha (SANTOS, 2010).

Cada uma das linhas abissais cria uma subsistência de distinção visível e 

invisível. Um dos exemplos sobre estas linhas seria a legalidade e ilegalidade 

enquanto duas formas de existência das leis no território social, 

fundamentando a dicotomia visível entre o legal e o ilegal.

Linhas abissais em sua forma concreta são observadas a partir do século 

XVI, com as linhas cartográcas/linhas das amizades criadas por França e 

Espanha para separação territorial de um espaço.

O ocidente e suas teorias sociais estruturam-se com a coexistência da 

sociedade visível e da sociedade civil com o estado da natureza, separadas por 

uma linha abissal e sustentada pelo olhar hegemônico que nega a humanidade 

de comunidades invisíveis. Na epistemologia da legalidade existe uma 

universalidade da tensão entre a regulação e emancipação e do outro lado da 

linha a apropriação e violência, como por exemplo o tráco de pessoas 

escravizadas e pilhagem de recursos naturais. Tais colocações constroem 

cartograas jurídicas, epistemológicas e legais/ilegais.

Torres (2020) compreende a formação dos estudos interdisciplinares a 

partir da crítica a observação esquizofrênica, sendo ela a ideia que a 

interdisciplinaridade, apesar de possuir regras eu uma racionalidade, está além 

disso, sem, portanto, a necessidade de se racionalizar ou conceituar. 
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A observação esquizofrênica faz com que espaços interdisciplinares sejam 

vistos como espaços menos racionais e rigorosos que os fornecidos por 

disciplinas.

Os espaços interdisciplinares com orientação emancipatória ou 

descolonizadora são mais conhecidos como transdisciplinares, entretanto, vale 

lembrar que nem todas as formas de transdisciplinaridades são as mesmas, na 

medida que pretendem considerar elementos principais da epistemologia das 

ciências europeias, disciplinas e métodos, reconhecendo assim a necessidade 

da descolonização epistêmica.

A descolonização epistêmica na produção cientíca pretende gerar a 

descolonização do ser, do poder e do saber. As formas de conhecimento 

descolonizador têm a pretensão de evidenciar bases de uma prática 

transdisciplinar e decolonial.

As disciplinas acadêmicas possuem raízes ocidental, legitimando 

processos históricos que reetem na formação de visão de mundo dividido 

entre o âmbito religioso e público do Estado- nação. A modernidade ocidental e 

suas formas de conhecimento trazem desaos epistemológicos que emergem 

desde a zona do não ser antropológico a requisição de demandas da superação 

dos limites das disciplinas. Um dos exemplos sobre a transdisciplinaridade 

decolonial é o diálogo entre os lósofos da teoria que trabalham sobre o tema do 

conhecimento a partir de abordagens sobre a modernidade e suas diferenças 

com a colonialidade e decolonialidade.

Um dos espaços interdisciplinares com caráter emancipatório ou 

decolonizados são os estudos étnicos, estudos afro-americanos ou indígenas 

focados em comunidades de dissidência latino-americana.

Étnicos são os outros, aqueles que não estão sendo representados de 

forma equitativa na administração das instituições de poder, cultura ou 

produção de conhecimento. Sua existência nacional e internacional é 

constantemente questionada. Os estudos étnicos na academia investigam de 

forma central as dinâmicas de exclusão das formas hegemônicas de poder, ser e 

saber para o qual os conceitos de raça, gênero, classe e raça, entre outros 

marcadores sociais da diferença humana hierárquica tomam como fonte de 

problema em várias expressões do conhecimento  e  expressão  criativa.  

Denota  ainda  a  orientação  emancipatória  ou descolonizadora, se 

apropriando criticamente da multidisciplinaridade e métodos, principalmente 

nas ciências humanas.

Mignolo (2008) fala sobre desobediência epistêmica apresentando a 

diferença entre identidade em política e política de identidade.

 Conceituando identidade em política como algo que permeia todo o 

espectro das identidades sociais e política de identidade enquanto condições 

necessárias para alguém ser branco/negro, homem/mulher por exemplo. 
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A identidade e política é crucial para a política decolonial, sem a 

construção de teorias políticas fundamentadas em identidades. Um exemplo 

disto é o fato da noção de ser negro passar a existir somente com o início dos 

navios negreiros. Para Mignolo (2008) a identidade em política é a única 

maneira de pensar decolonialmente e em projetos de descolonização de forma 

epistêmica. É necessário nesse sentido aprender a desaprender questões a qual 

nossos cérebros foram programados para concordar com a razão imperial.

O pensamento decolonial e o fazer epistemologia descolonial está 

impreterivelmente relacionado ao contato e desentranhamento do pensamento 

decolonial e indígena, na medida que a razão imperial para se colocar como 

identidade superior às demais, criou segmentação para inferiorizar questões 

relacionadas a gênero, raça, classe e cultura. Deste modo a Escola a Indígena 

Tapeba Amélia Domingos desobedece epistemologicamente a política de 

identidade da educação convencional das escolas em favor de um 

conhecimento interdisciplinar cuja sua identidade indígena está ligada. 

Percebe-se a importância de uma educação interdisciplinar que esteja de acordo 

com os conhecimentos e cultura do povo brasileiro, na medida que só através da 

desobediência epistêmica (TORRES, 2020) este processo se consolida.

Considerações Finais

Compreender o processo de construção da Escola Indígena Tapeba 

Amélia Domingos e suas principais motivações contribuem neste trabalho para 

o entendimento de como o processo colonial no campo educativo deixou fortes 

heranças que através de muita resistência são descolonizados. O sentimento 

que Lopes (2021) evidencia acerca da forma que os alunos indígenas se sentiam 

em escolas convencionais mostra como a educação ocidental não representa 

toda a população presente no território brasileiro, mas está a serviço do ideal 

colonial.

A comunidade Tapeba é constantemente violentada pela comunidade 

urbana a partir de conitos territoriais e/ou culturais. Os alunos indígenas 

presentes em escolas de ensino tradicional, ao não se identicarem com o 

conteúdo repassado em sala de aula, não se sentem representados e podem vir a 

desistir da escolarização (LOPES, 2021). Vale ressaltar que a política de 

identidade, responsável pelas identidades sociais, dentro da dimensão escolar 

se colocam de forma imperativa e superior aos saberes tradicionais.

As linhas abissais traçadas no campo invisível das escolas convencionais 

se tornam incapazes de reconhecerem a lógica colonial e opressora de povos 

que foram escravizados no período da colonização, logo, se tornando um 

território colonial reprodutor de violências e se  mostrando impensáveis para 

emancipação de sujeitos sociais. 
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Portanto, a descolonização epistêmica proposta pela Escola Indígena 

Tapeba Amélia Domingos está intrinsecamente ligada ao saber decolonial, 

reforçando a identidade do povo indígena.
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Resumo

Claudia Maria Diogo Carneiro Aguiar, Taffarel Deibson Lopes Silveira

As inovações feitas pela administração pública tiveram que ser aceleradas 

em virtude da pandemia do COVID-19 que chegou de repente e trouxe 

inúmeras mudanças tanto para os que trabalham na gestão pública como para 

aqueles que se utilizam de seus serviços. Inicia-se este artigo trazendo um breve 

relato do histórico de modernização da Administração Pública ao longo dos 

anos, relatam-se quais foram as diculdades encontradas e os resultados 

obtidos. Questiona-se como a Gestão Pública pode responder às necessidades 

de adaptação à pandemia do Coronavírus, sem ao menos estar preparada para 

tantas mudanças. Neste estudo, mostram- se as atitudes tomadas pelo serviço 

público para encontrar soluções em meio aos problemas que surgiram durante 

os últimos tempos: quais foram as inovações? Como os servidores se adaptaram 

a esse novo tempo? A Pandemia adiantou mudanças futuras? Como 

metodologia, utiliza-se do estudo descritivo-analítico, através de pesquisa 

bibliográca, legislativa e documental, adotando-se também, como meio de 

busca, reportagens relatando as mudanças ocorridas dia após dia. Por m, 

conclui-se com as mudanças que se tornaram denitivas e alteram certos 

preceitos e costumes da Administração Pública.

Palavras-chave:

Inovação; Administração Pública; Pandemia; Coronavírus; Covid-19.

12

Introdução

A Administração Pública é a atividade real, concreta e imediata que o 

Estado desenvolve com o objetivo de assegurar os interesses coletivos por meio 

de seus órgãos, suas pessoas jurídicas e seus agentes públicos. Percebemos que 

a ideia que temos de serviço público vem mudando ao longo do tempo, 

acompanhando as necessidades do país e principalmente da população. Essa 

atualização é catabolizada pelas inovações e transformações tecnológicas, o que 

resulta na customização e praticidade do procedimento administrativo, 

elevando a satisfação daquele que buscou o serviço.

Esse cenário eleva o agente público a um status de maior protagonismo, 

com discricionariedade para avaliar os problemas, os procedimentos e, assim, 

vericar os pontos que necessitam de mudança. 

As Inovações na Administração
Pública em Meio à Pandemia

do Covid-19
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Com a melhoria do serviço prestado, colocam Administração Pública a 

um reconhecimento digno de seu esforço, o qual quebra antigos conceitos e 

paradigmas que a mesma costumava ter.

Os agentes políticos estão cada vez mais exigentes, incentivando e 

apoiando não só a inovação no setor privado, mas também produzindo 

políticas públicas e serviços públicos inovadores (...) podem ser 

percebidas várias iniciativas que buscam promover a inovação no 

serviço público. Registram-se inovações na gestão da informação, 

atendimento ao usuário/cidadão, simplicação e modernização dos 

processos, avaliação de desempenho e controle de resultados, gestão de 

recursos humanos, planejamento e desenvolvimento organizacional, 

entre outras ações que podem ser observadas em órgãos públicos de 

diferentes estados e municípios. (PEDROSA, 2019, on-line).

Segundo Hill e Amabile (1993, apud ALENCAR, 1996), para se inovar em 

uma organização, é preciso que haja recursos disponíveis e que esses recursos 

sejam usados de forma criativa, com base em técnicas voltadas para a 

concepção, o desenvolvimento e a implementação de ideias criativas. Por m, e 

ainda mais importante, para se inovar, é fundamental que exista motivação.

A inovação, portanto, é o resultado de um processo coletivo que envolve 

crenças, valores e comportamentos. Por isso, nem sempre a iniciativa de 

inovar se concretiza, já que as organizações tendem a repetir processos e 

padrões enraizados e a adotar comportamentos conservadores 

(SOARES, 2009, on-line).

É bem verdade que, apesar dos obstáculos, a administração pública já 

vinha caminhando, ainda que lentamente, rumo à modernização. Foram 

criados, por exemplo, websites/portais para todos os órgãos e entes públicos, 

promovendo maior democratização do acesso à informação, inclusive sobre 

processos judiciais e administrativos, licitações, dentre outros procedimentos, 

garantindo, assim, mais transparência e credibilidade ao serviço público.

No entanto, em meados de março de 2020, o Brasil e o mundo se viram 

confrontados com a chegada do COVID-19, um vírus fatal que rapidamente se 

espalhou pelo mundo, levando alguns pacientes a graves quadros respiratórios 

e inamatórios. Devido ao seu alto contágio e sua rapidez de proliferação, foi 

necessário que as autoridades tomassem medidas urgentes para evitar que as 

pessoas saíssem de casa e fossem contaminadas, o que aumentaria o número de 

casos da doença e ampliaria a rede de transmissão. Esse cuidado também 

chegou à Administração Pública, uma vez que os servidores não poderiam mais 

trabalhar dentro dos órgãos em equipe.

Ocorre que, à luz do princípio da continuidade dos serviços públicos, a 

Administração não poderia paralisar suas inúmeras funções. Assim, os agentes 

públicos se viram desaados a rapidamente encontrar ideias, soluções, novas 
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formas de atender ao público, para manter e prestar serviço, inclusive a partir 

de suas próprias casas, a m de acolher as exigências que surgiram em meio a 

tantas mudanças.

Nesse contexto, almejamos estudar as inovações implementadas pela 

Administração Pública durante a atual pandemia de Covid-19. De forma mais 

especíca, buscamos compreender a natureza das inovações que foram criadas 

nesse período, seja tecnológica ou organizacional, a ecácia das novas 

proposições e o legado que poderá ser deixado ao nal do isolamento.

Em um primeiro momento, tratamos sobre as inovações tecnológicas, 

embarcadas através da digitalização de documentos, atendimento virtual, 

audiências e reuniões por videoconferências, criação e adoção de aplicativos, 

dentre outros. No segundo tópico, analisamos as diversas inovações 

legislativas, implementadas urgentemente por medidas provisórias, leis e 

decretos. Por m, discorremos sobre as mudanças organizacionais e seus 

resultados na efetiva prestação do serviço público. Para tanto, utilizamo-nos de 

pesquisa qualitativa, bibliográca e documental, incluindo a análise de artigos 

e notícias sobre o tema.

1
FORMAS DE INOVAÇÃO
EM MEIO À PANDEMIA

Diferentemente do que acontece em uma empresa privada, não é simples 

inovar na Administração Pública, em face das limitações impostas pelos 

princípios da legalidade estrita e da supremacia do interesse público. Na 

mesma toada, a alta rotatividade de servidores, restrições orçamentárias, falta 

de capacitação e mudanças de gestão tendem a atrapalhar a continuidade de 

projetos e planos já iniciados.

Apesar dos obstáculos, durante a pandemia, diversas inovações, que 

talvez demorariam muito tempo para serem concretizadas em vias normais, 

foram implementadas. Isso mostra que a Administração Pública tem sim 

capacidade de se adaptar ao novo, corresponder às exigências da população e 

mostrar um serviço feito com qualidade.

Vejamos algumas dessas transformações. Para maior didática, analisamos 

separadamente por tipo de inovação, conforme a seguir articulado.

1.1
DAS INOVAÇÕES
TECNOLÓGICAS

Durante o isolamento social, a Administração Pública contou com a 

internet e o uso de novas tecnologias como aliados. A digitalização e 

virtualização de documentos e procedimentos, judiciais e administrativos, 

foram aceleradas, trazendo diversos benefícios, como a redução do uso de 

papel, o compartilhamento mais rápido e fácil de informações, a proteção 
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contra deterioração ou perda, dentre outros.

Na mesma esteira, novos aplicativos foram criados e novas funções foram 

implementadas para facilitar a prestação de serviço remoto à população. De 

igual modo, iniciativas já existentes, criadas por empresas privadas para 

videoconferência, foram adotadas pelos órgãos e Tribunais de Justiça para 

auxiliar os servidores.

A rede social MatsApp, muito disseminada entre a população, passou a 

ser utilizada como canal para comunicação. Sobre os benefícios do uso de novas 

tecnologias por parte do Estado, Rover (2006, p. 99) arma que:

A evolução das novas tecnologias pode ser usada para se incentivar 

aprofundar a participação dos cidadãos na vida política do país. Para 

que se congure uma real democracia digital, é necessário o 

desenvolvimento de políticas que reconheçam a existência de um novo 

direito, qual seja, o direito de acesso à rede, o que implica o combate ao 

analfabetismo eletrônico. Também o Estado deve utilizar as novas 

tecnologias, fazendo com que todas as instituições públicas forneçam 

pela rede as informações e serviços básicos sob sua responsabilidade. 

Tornar real o direito ao acesso, direito fundamental.

Algumas intervenções, por seu impacto, merecem ser analisadas 

separadamente, conforme articulamos a seguir.

1.1.1
TRIBUNAIS EM
MODO DIGITAL

No início da pandemia, os tribunais se viram desaados a encontrar 

maneiras de realizar as audiências, ferramentas essenciais para o deslinde do 

processo, já que é, por meio delas, que as partes podem chegar a um acordo, 

debaterem, se defenderem ou acusarem, assim como, trazerem testemunhas e 

apresentarem provas.

Em um primeiro momento, em decorrência do fato de os tribunais não 

estarem preparados, as audiências foram suspensas até que se encontrassem 

soluções.

O tempo passou e o isolamento social continuou sendo essencial para 

proteger a saúde de todos. Diante desse cenário, a saída encontrada foi a 

videoconferência. Assim, cada uma das partes, em suas casas, receberia o 

acesso enviado pela Vara ou pelo juizado e, no horário marcado, todos se 

encontrariam em uma sala virtual para debater sobre o assunto.

A retomada das audiências de maneira virtual só trouxe benefícios, 

desafogando as pendências, facilitando o acesso daqueles que não podiam sair 

de casa, amparando as situações que surgiram na pandemia e acelerando o 

deslinde dos processos judiciais.
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1.1.2
INSS DIGITAL E O
AUXÍLIO EMERGENCIAL.

No mais, outra inovação aplicada nos Tribunais foram as reuniões com 

juízes através de videoconferência. Por meio delas, o advogado que deseja 

conversar diretamente com um juiz, sobre um determinado caso, poderá fazê-

lo agendando hora marcada.

Sinale-se, ainda, que, atendendo a pedido da OAB-CE, os Tribunais 

autorizaram a utilização do “MatsApp Bussiness” pelas Varas. É que, como os 

servidores não estavam em seus locais de trabalho, a comunicação por meio de 

telefone, algo que é corriqueiro, tornou-se impossível. Assim, cada Vara passou 

a dispor de um número de contato para atendimento do público em geral.

As agências do INSS interromperam seu funcionamento desde o início da 

pandemia, de modo que os segurados não mais podiam contar com um espaço 

físico com um atendente a quem pudessem recorrer. Nesse momento, o portal 

“Meu INSS”, que já existia desde 2018, se tornou mais que útil, por ser um 

ambiente de fácil acesso, com diversos serviços, como emissão de extratos, 

protocolo de requerimentos, dentre outros, os quais poderiam ser realizados 

sem sair de casa. Foi implementada, também, a “Prova de Vida Facial”, por 

meio da qual, com o uso da câmera do próprio celular, os segurados conseguem 

comprovar que estão em vida e ainda estão aptos a receber seus benefícios.

Contudo, entre as mais importantes inovações criadas pela 

Administração Pública, sem dúvida, estão as plataformas de cadastro e 

fornecimento do Auxílio Emergencial - benefício criado pelo Governo Federal 

para auxiliar os prossionais autônomos, desempregados e mães de família.

Em pouco tempo, a União Federal criou o Aplicativo “Auxílio 

Emergencial”, através do qual qualquer pessoa que se enquadrassem dentro 

dos requisitos delimitados pelo Governo, poderia realizar seu cadastro e 

requerer o benefício emergencial de maneira rápida. Depois de aprovado, os 

beneciários recebiam o dinheiro por meio de uma conta corrente virtual, 

acessível pelo aplicativo “Caixa Tem”, criado pelo Governo Federal, em 

parceria com a Caixa Econômica Federal.

O mesmo aplicativo foi utilizado para que os empregados, que 

desejassem, pudessem sacar o Fundo de Garantia do Trabalho Social - FGTS. 

Paulo Matileti, Presidente da APCEF/RJ, elogiou o trabalho da Caixa:

Os trabalhadores da área de tecnologia do banco merecem os parabéns 

pelo projeto audacioso, porque é fantástico imaginar que um sistema 

criado em tão poucos dias possa suportar um tráfego como esse. Sem 

dúvida, reconhecemos que o aplicativo é uma solução rápida e útil que 

veio para ajudar milhares de brasileiros (APCEF/RJ, 2020, on-line).
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De fato, a inovação, efetivada às pressas, permitiu que milhões de 

brasileiros solicitassem e recebessem o auxílio governamental sem qualquer 

contato direto com servidores públicos — tudo realizado remotamente.

1.2
TRIBUNAIS EM
MODO DIGITAL

Como é cediço, nem toda inovação utiliza tecnologia. Existem diversas 

formas de inovar e, nesse período de pandemia, vários tipos foram adotados 

pela Administração Pública. No aba de apoio à população e realizar mudanças 

para que o país continuasse a funcionar, foi decretado Estado de Calamidade 

Pública e promovidas diversas alterações legislativas por meio de decretos, 

portarias e até leis.

Sabemos que alterações e criações de leis, de modo geral, envolvem um 

movimento delicado, com o qual se deve tomar cuidado para não macular os 

princípios gerais da Administração Pública ou a Constituição Federal. 

Contudo, em que pese à cautela, foi necessário agir com destreza e rapidez para 

não deixar as pessoas nem os setores desamparados. Falaremos aqui sobre as 

principais inovações no âmbito legislativo, que trouxeram novos olhares sobre 

diversos assuntos, sejam eles temporários ou denitivos.

1.2.1
A FLEXIBILIZAÇÃO DOS
PROCESSOS LICITATÓRIOS

Com a chegada da pandemia e a decretação de Estado de Calamidade 

Pública, foi permitido ao governo brasileiro um maior gasto com o setor da 

saúde, que precisava urgentemente de apoio, pois eram milhares de pessoas 

precisando de assistência médica, remédios e leitos. Nesse sentido, a Medida 

Provisória n° 961, de 6 de maio de 2020, facilitou a dispensa de licitação durante 

a pandemia, uma vez que o processo padrão é demorado e a situação 

necessitava de agilidade. O diploma permitiu que todos os órgãos da 

Administração Pública pudessem dispensar a licitação para obras de 

engenharia de até cem mil reais e para compras de até cinquenta mil reais 

relacionadas ao COVID-19.

Posteriormente, essa Medida foi consolidada como a Lei Federal n° 

14.065/2020, com algumas modicações. O texto ainda permitiu a dispensa de 

licitação para todas as aquisições de insumos, bens e serviços, inclusive de 

engenharia, para o combate à Covid-19, porém, sem limite de valor. A relatora 

do projeto, Soraya Thronickem, defendeu que a iniciativa poderia permanecer 

vigente após a pandemia:
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O diploma introduziu, ainda, o Regime Diferenciado de Compras (RDC) 

para a aquisição de bens e serviços; a permissão de pagamento antecipado pelos 

órgãos; a compra conjunta entre entes federados; o registro de preços; e, 

nalmente, o exercício do controle referente às despesas de combate à 

pandemia de Covid-19.

Mesmo que as regras da MP não se dirijam especicamente a licitações e 

contratos de enfrentamento direto à pandemia, devem ser reconhecidas 

sua relevância e sua urgência, pois a crise sanitária pode gerar situações 

justicadoras da aplicação das mudanças legislativas também a 

certames e contratações que não tenham a ver diretamente com o 

combate ao coronavírus (SENADO, 2020, on-line).

1.2.2
OUTRAS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS
GERADAS PELA PANDEMIA

Ainda no âmbito legislativo, foi promulgada a Lei complementar n° 

173/2020, conhecida como “Programa Federativo de Enfrentamento ao 

Coronavírus”. O diploma reforça o pacto federativo e busca o equilíbrio das 

contas públicas em meio a tantos prejuízos gerados pela pandemia. Outrossim, 

alterou nossa Lei de Responsabilidade Fiscal (MARTINS, 2020). A m de 

amenizar a situação dos empregadores, foram adiados os pagamentos das 

contribuições previdenciárias, PIS e COFINS.

Ainda como medidas inovadoras, tivemos a prorrogação do prazo de 

entrega da declaração do Imposto de Renda (IR), a redução de Imposto sobre a 

Produção Industrial (IPI) e do Imposto de Importação (II) de produtos médico-

hospitalares, a prorrogação da validade de certidões de débitos e créditos 

tributários, e até a redução do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para 

a concessão de crédito (ALVARENGA, 2020).

Destacamos em acréscimo o Direito Trabalhista, também afetado de 

forma positiva, com medidas que auxiliaram tanto os empregadores como os 

empregados. Quanto à concessão de férias, por exemplo, tornou-se possível a 

antecipação pelo empregador com aviso prévio de 48 horas, mesmo a quem não 

tivesse completado ainda o período aquisitivo.

Na mesma linha, a Medida Provisória n° 944/2020 instituiu o Programa 

Emergencial de Suporte a Empregos, estabelecendo uma linha de crédito de 

trinta e quatro bilhões de reais para garantir o pagamento de salários em 

empresas, com receita anual entre trezentos e sessenta mil e dez milhões de 

reais, durante o período da pandemia (PARMAIS, 2020).

O governo também instituiu o Programa Nacional de Apoio às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), para o 

desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios (PARMAIS, 2020).
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A m de conter o desemprego, a Medida Provisória n° 936/2020 

possibilitou às empresas reduzirem as jornadas dos seus empregados, 

diminuindo proporcionalmente seus salários, ou, até mesmo, suspendendo 

temporariamente os contratos, de modo que os trabalhadores passassem a 

receber pagamento governamental, conforme estabelecido em lei.

1.2.3
ALTERAÇÃO NO FLUXO DE
 AUTORIZAÇÃO DE VACINAS

Para alívio da população, no dia 17 de janeiro de 2021, iniciou-se a 

vacinação contra o COVID-19. Todo o processo de preparo da vacina, como 

aprovação e distribuição foi feito de maneira rápida para que alcançássemos 

bons resultados, no sentido de imunizar boa parte da população e, assim, 

ajudar a salvar vidas.

Entre os primeiros a tomar vacina, estavam os idosos a partir de 75 anos, 

os idosos institucionalizados, a população indígena e os prossionais da saúde 

que trabalhavam na linha de frente. Para essa organização de uxo, foi 

necessária maior presteza pela Administração Pública, de modo que a 

vacinação fosse feita gradualmente, porém pautada pela agilidade.

No atual cenário de grande complexidade sanitária mundial, uma 

vacina ecaz e segura é reconhecida como a solução para o controle da 

pandemia, e vem gerando grande expectativa na população mundial, 

com inúmeros países, empresas, instituições de pesquisa e cientistas 

globalmente envolvidos no desenvolvimento de vacinas candidatas em 

uma escala e velocidade sem precedentes. (SAÚDE, Ministério da, 2020, 

p. 17).

Até março de 2021, diferentes vacinas passaram a ser produzidas por 

diversos institutos no mundo. Assim, temos a CoronaVac, produzida pelo 

Instituto Butantan; a de Oxford, a Pzer, a Fiocruz/AstraZeneca, a Sputinik, 

dentre outras. A m de barrar a crescente contaminação das pessoas, o 

Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

tiveram que abreviar e acelerar o uxo de autorização dos imunizantes.

Atualmente, subsiste a discussão sobre a obrigatoriedade ou não de tomar 

a vacina, assim como se a comprovação de imunização poderia ser exigida em 

escolas, ou, caso não seja comprovada a imunização, se isso poderia ser um 

motivo de demissão de empregados. sobre o tema, a Lei Federal n° 13.979/2020 

arma ser possível determinar a vacinação compulsória, dentre outras medidas 

proláticas. Referido diploma arma, ainda, que o não cumprimento das 

medidas acarretará responsabilização.
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2
DAS INOVAÇÕES
ORGANIZACIONAIS

A gestão de pessoas na Administração Pública sempre foi apontada como 

um desao em face de um alegado comodismo e uma resistência dos agentes 

públicos às mudanças. Portanto, torna-se indispensável e relevante que 

autoridades com poder de liderança constantemente motivem os servidores 

públicos a inovarem.

Durante a pandemia, foi preciso repensar a organização, gestão, 

distribuição de tarefas e funções, com agilidade para vencer os desaos do 

trabalho à distância. As mudanças serviram para que a Administração se 

abrisse a novos caminhos, desburocratizar processos, quebrasse antigos 

paradigmas rumo à inovação e ao crescimento.

A construção do governo eletrônico e da democracia digital não pode ser 

encarada como uma possibilidade, mas como uma necessidade. 

Realizando- se deixa de ser eletrônico ou digital e passa a ser apenas 

governo e democracia. Porém, é preciso ter claro que a questão central de 

todo esse processo não é tecnológica, mas cultural. É preciso 

compreender que as tecnologias ou as escolhas tecnológicas são 

produtos de relações sociais fortemente marcadas por padrões e 

determinações construídas ao longo da história da comunidade e dos 

indivíduos (ROVER, 2006, p. 102).

As mudanças parecem ter demonstrado que os empregados não precisam 

estar dentro de uma empresa para trabalharem efetivamente. Muitos órgãos 

registraram melhoria da qualidade e rapidez do serviço, pelo fato de que seus 

servidores estavam trabalhando de casa, inclusive alguns tendo iniciado um 

processo de mantimento do regime home offíce mesmo após a pandemia 

(ESTADÃO, 2020).

A situação se repetiu no âmbito privado, em que empresas de grande 

porte já cogitam fechar escritórios e adotar o home ofce para seus funcionários. 

Destacamos que o trabalho remoto, durante a pandemia, gerou economia de 

cerca de 1 bilhão de reais ao cofres da União3.

Considerações finais

Podemos concluir que, em pouquíssimo tempo, a Administração 

conseguiu adaptar-se, encontrar soluções e implementar diversas inovações 

ecazes à manutenção dos serviços públicos durante o enfrentamento da 

pandemia do Covid-19. Percebemos que as inovações se deram de diversas 

formas: comportamentais, tecnológicas, legislativas, organizacionais, dentre 

outras.
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Comprovamos que o processo de inovação legislativa pode ser mais 

célere e eciente. Notamos que o trabalho remoto, então criticado, se tornou 

uma possibilidade real, inclusive com vantagens econômicas para a 

Administração Pública. Acreditamos que a adoção de novas tecnologias, como 

o processo de digitalização e virtualização de processos e procedimentos, 

tribunais 100% digitais, dentre outros, representa um caminho sem volta e que 

essas mudanças permanecerão como legado ao novo normal — tema que 

poderá ser objeto de estudos futuros.

Esperamos que essas transformações fomentem o processo já existente de 

inovação, o que acarretará na desburocratização da Administração Pública e no 

maior protagonismo dos servidores públicos junto aos seus órgãos e entes.
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Resumo

Ricardo Cesar de Oliveira Borges, Francisco Renato Sousa Silva,
Danilo Alves Veras Ferreira

Há autores que salientam sobre a questão da educação a distância como 

está sendo ostentada para cursos prossionalizantes, educação básica, 

graduação e pós-graduação (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2013). Os 

avanços tecnológicos dominaram de forma rápida e conseguiram abranger a 

todos. Nota-se a atenção das instituições em começar a investir nas tecnologias 

de alta velocidade como a telemática para integrar professores e alunos que 

pode ser feito no ensino presencial e no ensino a distância (mas será o 

suciente?). Com o objetivo primário de reetir sobre a educação e as 

tecnologias no cotidiano educacional dos alunos nativos digitais e os 

professores imigrantes digitais, esse trabalho de natureza qualitativa foi 

realizado por meio da tipologia exploratório-descrito-bibliográca sem a 

pretensão de esgotar a temática. Como resultados pode-se inferir nessa reexão 

que a digitalização da educação é um processo irreversível, que as instituições 

educacionais precisam investir nos docentes, nas ferramentas educacionais, 

tecnológicas e de avaliação do ensino e nas técnicas de ensino. Ademais os 

professores imigrantes digitais necessitam de maior exibilidade, aumento de 

resiliência, e estudo mesmo para se manter ao lado dos alunos nativos digitais 

uma vez que foram formados sob uma modalidade e necessitam formar por 

outra. (In)Conclui-se que a tecnologia é meio e não m em si mesma; portanto a 

Educação pode (e deve) apropriar-se cada vez mais dela para de forma 

onipresente e diuturnamente com o objetivo de informar pessoas para formar 

prossionais e cidadãos para transformar a sociedade.

Palavras-chave: Ensino;

Educação; Tecnología; Educação Digital; Professores.

13

Introdução

Abordar sobre educação e tecnologias permite ampliar o conhecimento 

referente a conceitos, teorias e práticas acadêmicas que nas duas últimas 

décadas no Brasil conquistou um signicativo espaço por causa dos avanços 

tecnológicos.

Consequentemente com os investimentos tecnológicos utilizados pelas 

Educação e Tecnologias no Cotidiano
Educacional dos Alunos Nativos Digitais

e Professores Imigrantes Digitais
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faculdades e universidades há a ampliação na comunicação entre 

professor/alunos, alunos/alunos e alunos/professores por meio de ambientes 

virtuais de aprendizagem. Para compreender a respeito de educação e 

tecnologia emprega-se o uso do dicionário Aurélio para denir os conceitos:

Educação: Ato ou efeito de educar(-se). Processo de desenvolvimento da 

capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando 

à sua melhor integração individual: educação da juventude; educação de adultos; 

educação de excepcionais. Os conhecimentos ou as aptidões resultantes de tal 

processo; preparo: é um autodidata: sua educação resultou de sério esforço 

pessoal. O cabedal cientíco e os métodos empregados na obtenção de tais 

resultados; instrução, ensino: é uma autoridade em educação, sendo seus livros 

largamente adotados. Nível ou tipo de ensino: educação primária; educação 

musical; educação sexual; educação religiosa; educação física. Aperfeiçoamento 

integral de todas as faculdades humanas. Conhecimento e prática dos usos de 

sociedade, civilidade, delicadeza, polidez, cortesia: vê-se que é pessoa de muita 

educação. Arte de ensinar e adestrar animais; adestramento: a educação de um cão, 

de uma foca. Arte de cultivar as plantas e de as fazer reproduzir nas melhores 

condições possíveis para se auferirem bons resultados. Educação a distância: tele-

educação (FERREIRA, 1999, p. 718).

Tecnologia: Conjunto de conhecimentos, esp. princípios cientícos, que se aplicam 

a um determinado ramo de atividade: tecnologia mecânica. A totalidade desses 

conhecimentos: vivemos a era da tecnologia (FERREIRA, 1999, p. 718).

Segundo Ferreira (1999) a educação está voltada para o desenvolvimento 

das pessoas que de acordo com os seus esforços consegue se instruir e alcançar o 

aprimoramento completo de toda a capacidade de um ser humano e assim 

obter resultados adequados. Na atualidade vivencia-se em todos os setores a 

aplicação do uso da tecnologia; na área da educação a tecnologia auxilia na 

ampliação do conhecimento das pessoas e potencializa o processo de ensino-

aprendizagem.

Moran, Masetto e Behrens (2013) armam que consideram como 

tecnologia atual a inserção da informática e da telemática (informação 

computadorizada fornecido por meio de uma rede de telecomunicação) na 

educação. Essa tecnologia tem que estar presente no contexto escolar, porém 

deve haver cautela das instituições que precisam analisar que com o processo 

de informatização dos sistemas escolares fazendo a inclusão de laboratórios 

não acontece automaticamente a transformação de terem os melhores cursos. 

No entanto, muitas instituições acreditam que somente investindo em 

laboratórios serão solucionados todos os problemas educacionais o que não é 

verdade; esse processo e aquisições não geram inclusão informacional. Moran 

(2006, p. 15) encontra-se atento ao que está acontecendo com comercialização 

da educação, pouco investimento nos docentes, uso de metodologias 

ultrapassadas e mero discurso

teórico sem inovação ao armar que
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Moran, Masetto e Behrens (2013) armam que consideram como 

tecnologia atual a inserção da informática e da telemática (informação 

computadorizada fornecido por meio de uma rede de telecomunicação) na 

educação. Essa tecnologia tem que estar presente no contexto escolar, porém 

deve haver cautela das instituições que precisam analisar que com o processo 

de informatização dos sistemas escolares fazendo a inclusão de laboratórios 

não acontece automaticamente a transformação de terem os melhores cursos. 

No entanto, muitas instituições acreditam que somente investindo em 

laboratórios serão solucionados todos os problemas educacionais o que não é 

verdade; esse processo e aquisições não geram inclusão informacional. Moran 

(2006, p. 15) encontra-se atento ao que está acontecendo com comercialização 

da educação, pouco investimento nos docentes, uso de metodologias 

ultrapassadas e mero discurso

teórico sem inovação ao armar que

(..) o ensino está voltado, em boa parte, para o lucro fácil, aproveitando a 

grande demanda existente, com um discurso teórico (documentos) que 

não se conrma na prática. Há um predomínio de metodologias pouco 

criativas; mais marketing do que real processo de mudança.

Segundo Moran (2006) as transformações na parte da educação necessita 

também do apoio dos administradores da instituição, diretores e 

coordenadores mais acessíveis que possa compreender todas as extensões que 

envolvem os procedimentos pedagógicos, além pensar nas necessidades 

empresariais que visam o lucro. Há a precisão de apoiar os professores que 

raciocinam de forma inovadora, que tenha o equilíbrio na gestão empresarial, 

no desenvolvimento tecnológico e também do ser humano, colaborando para 

que exista um ambiente inovador, de inuência mútua e comunicativo.

Silva (2001) acrescenta que os empresários e gestores da área da educação 

estão se empenhando cada vez mais em investir em tecnologias inovadoras, e 

nota-se que precariamente atentos a atual necessidade de transformar a sala de 

aula que continua centrada somente na pedagogia da transmissão. Assim, 

quando participam de feiras ou eventos ligados à educação e informática 

buscam encontrar soluções para os seguintes problemas:

1. Melhorar a performance dos processos de gestão minimizando custos;

2. Capacitar professores e funcionários de modo a otimizar os trabalhos 

de administração e de ensino-aprendizagem;

3. Preparar as novas gerações para exigências atuais e futuras do 

mercado de trabalho onde o principal valor é a capacidade de aprender, 

de comunicar e de criar utilizando tecnologias digitais;

4. Implementar o “ensino a distância” como extensão inevitável da sala 

de aula “presencial” e como mais uma opção de negócio (SILVA, 2001, p. 

14).
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No entanto, os alunos motivados conseguem aprender e ensinar, 

desenvolvem mais, pois demonstram com facilidade como o professor pode 

ajudá-los nos esclarecimentos de dúvidas (MORAN, 2006). Posteriormente 

Moran (2017) garante que a educação é um artifício para o desenvolvimento do 

ser humano que acontece na aprendizagem de 360 graus considerada como 

uma aprendizagem extensa, associada e desaadora.

De acordo com Kenski (2015) a educação é um mecanismo inuente na 

produção dos vínculos existentes entre conhecimento, poder e tecnologias. 

Assim, analisando uma criança quando pequena a família educa de acordo com 

seu meio cultural; desta forma essa criança obtém sabedorias, competências, 

habilidades, costumes, posturas, valores morais e éticos que determinam sua 

identidade social. O modo que se comunica de forma oral, o estilo utilizado 

para se vestir e a atitude para se alimentar, a sua postura fora e dentro de casa 

são todos mensurados como resultado do poder da educação familiar e 

consequência do ambiente que se vive. A escola também está inserida, no qual 

pratica a sua inuência em “relação aos conhecimentos e ao uso das tecnologias 

que farão a mediação entre professores, alunos e os conteúdos a serem 

apreendidos” (KENSKI, 2015, p. 19).

Rolkouski (2013) descreve sobre a importância do papel do uso da 

tecnologia nas metodologias aplicadas no processo de ensino-aprendizagem, 

assim, supõem-se uma compreensão do signicado do que é aprender e o 

ensinar. Acrescenta que utilizar tecnologia é ir além, realizar o melhor, 

construir conhecimento mais rápido e é fazer diferente. No entanto, o 

conhecimento somente torna-se bem-sucedido se for agregado em uma 

concepção ética pessoal, modicando-o em sabedoria e utilizando o 

pensamento para agir da melhor forma (MORAN, 2006).

Um dos fundamentais trabalhos da educação é auxiliar na progressão do 

conhecimento tanto para as respostas instantâneas como para as respostas de 

longo prazo. Esse modo oportuniza a conexão com vários estímulos sensoriais 

assim como o que anda vagarosamente, que precisa de pesquisa com riqueza de 

detalhes, que necessita sofrer decantação, reformulação e revisão. Acredita-se e 

defende-se que vários dados e muitas informações acabam não signicando 

precisamente um amplo e mais perfeito conhecimento.

Perrenoud (2005, p. 29) faz a seguinte pergunta: o que a escola pode fazer?

1
COTIDIANO EDUCACIONAL
E AS TECNOLOGIAS

Se ensinamos 'o que somos', segundo uma fórmula que convém tanto à 

educação quanto à sociedade, o primeiro recurso da escola seria o grau 

de cidadania dos professores. Será que o prossional do ensino é mais 

cívico, desinteressado, idealista e preocupado com o bem público do que 

a média dos adultos contemporâneos? 
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De acordo com Perrenoud (2005) deve-se abordar sobre o tema cidadania 

pessoas com conhecimento e muita sabedoria para transformar o intelectual do 

cidadão, assim, faz a reexão que o professor tem que ser uma pessoa conável 

e ética nas suas práticas de ensino e aprendizagem que ajuda no 

desenvolvimento do ser humano.

Batista, Barcelos e Azevedo (2015) apontam que as transformações na área 

da educação demandam um tempo maior para acontecerem, pois abrangem 

diversos fatores sociais, econômicos e políticos. Mas em compensação as 

modicações tecnológicas estão ocorrendo de forma acelerada, exponencial e 

inuenciando absolutamente as transições sociais. Analisando todas essas 

perspectivas sobre a informática na educação que tem um papel relevante, 

ainda contempla diferentes questionamentos que devem ser investigados, pois 

trazem impactos no desenvolvimento do ensino-aprendizagem no país.

Moran (2006) descreve que todas as pessoas estão degustando da 

transformação que está acontecendo na sociedade principalmente nos modelos 

utilizados para se organizar, produzir, prestar serviços e comercializar. Assim 

nota-se que os procedimentos empresariais estão tendo avanço. O autor arma 

que na parte da educação “divertir-se, de ensinar e de aprender”, nota- se que 

quando se depara com o sistema educacional considera-se como se fosse 

brincar (não está sendo levado a sério) ensinar e aprender um fator que aponta 

grandes impactos na sociedade já que não está tendo a mesma evolução que nas 

empresas.

Moran (2006, p.11) avalia que as formas de ensinar não devem ser mais as 

mesmas. “Perdemos tempo demais, aprendemos muito pouco, desmotivam-

nos continuamente. Tanto professores como alunos temos a clara sensação de 

que muitas aulas convencionais estão ultrapassadas”. 

Analisando a armação de Moran (2006) e olhando para o cotidiano 

educacional muitas coisas precisam ser mudadas principalmente os métodos 

de ensino, pois utiliza muito tempo para ensinar e acaba que o aluno obtém uma 

absorção muito baixa de aprendizado, especialmente quando o professor 

utiliza para transmitir conhecimentos somente métodos convencionais (o 

professor abrange informações apenas de sua área de formação; a relação entre 

professor e aluno e hierarquizada onde o professor admite ter uma posição de 

destaque; os alunos são passivos e acabam sendo desmotivados em aprender).

[...] A escola está associada historicamente à construção de Estados 

democráticos, à libertação do homem pelo saber e pela razão, à 

valorização do pensamento e da expressão, do debate contraditório, do 

respeito ao método e aos fatos, da assimilação do patrimônio cultural. Se 

os professores de hoje escolheram esse ofício em razão de uma anidade 

com esses valores, é possível que se encontre nos estabelecimentos 

escolares um pouco mais de partidários dos direitos humanos e dos 

ideais humanitários do que em outros lugares.
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Silva (2001) analisa que na sala de aula presencial predomina uma 

pequena participação dos alunos e há persistência na realização de atividades 

individuais. E que na educação à distância onde utiliza as "telesala" ou “tele 

aula” percebe que o perl empregado para comunicar o conhecimento é 

realizado de forma massiva de informações para atingir um número muito 

ampliado de alunos. E por via internet que é centrado na transmissão de dados, 

nota-se que os sites educacionais permanecem parados, pois subutilizam as 

tecnologias digitais sem agregar estruturas que possibilitem a interatividade 

possibilitando a criação coletiva.

Segundo Moran (2006) a educação principal é praticada pela vida, de 

acordo com o que se ordena as experiências pessoais utilizando a parte mental e 

sua inteligência emocional; a maneira de viver, suas principais atitudes básicas 

perante a vida e da gente mesmo. Avaliando o ensino consegue-se denir se 

adquiriu aprendizado de certos conteúdos; essa análise ca mais clara com o 

passar dos anos e a consequente (ou não) evolução dos ser humanos.

Cecchettini (2011, p. 1) chama a atenção referente os professores e alunos 

da era digital

2
ALUNOS
NATIVOS DIGITAIS

A desconexão entre a forma como os estudantes aprendem e a forma 

como os professores ensinam é fácil de compreender quando 

consideramos que o sistema educacional atual foi projetado para um 

mundo agrário e de manufatura. Entretanto, o mundo mudou e 

continua a mudar rapidamente. Os alunos multitarefa de hoje estão 

melhor equipados para esta mudança do que muitos adultos [...]”. “[...] 

agora nós temos uma geração que absorve informação melhor e que 

toma decisões mais rapidamente, são multitarefa e processam 

informações em paralelo; uma geração que pensa gracamente ao invés 

de textualmente, assume a conectividade e está acostumada a ver o 

mundo através das lentes dos jogos e da diversão.

Os alunos nativos digitais das primeiras décadas do século XXI 

demonstram que o processo de ensino-aprendizagem precisa passar por uma 

revolução referente às metodologias aplicadas para a transmissão de 

conhecimento. Para compreender melhor sobre os alunos nativos digitais 

pode-se armar que são os nascidos na era tecnológica que são aptos e sentem 

se instigados a utilizar o computador e ampliar seus conhecimentos na 

tecnologia atual. Desta forma nota-se que os nativos digitais estão preparados 

para a tecnologia e que possuem plasticidade cerebral diferente dos imigrantes 

digitais (CECCHETTINI, 2011).
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Segundo Mattar (2010, p. 10) “os nativos digitais são aqueles que já 

nasceram e cresceram na era da tecnologia”. O autor expõe que os alunos atuais 

estão cada vez mais modicados e que são totalmente nativos da linguagem 

digital utilizando de forma dinâmica computadores, internet e videogames.

A capacidade interativa possibilita que os usuários das tecnologias 

digitais sejam atores e autores da comunicação não somente dos afazeres da 

transmissão, porém cocriação da própria mensagem e da comunicação. Admite 

o conhecimento abrangido visto como troca de ações, domínio sobre os fatos e 

variação de conteúdo. Assim, os alunos usuários das tecnologias digitais 

podem “ouvir, ver, ler, gravar, voltar, ir adiante, selecionar, tratar e enviar 

qualquer tipo de mensagem para qualquer lugar. Em suma, a interatividade 

permite ultrapassar a condição de espectador passivo para a condição de sujeito 

operativo” (SILVA, 2001, p. 2).

Moran (2006) descreve que crianças e jovens não estão acostumados com a 

demora e que necessitam de respostas imediatas. Gostam de realizar pesquisas 

síncronas, que podem ser feitas em tempo real e proporciona respostas 

instantâneas. A forma utilizada para acessar as redes eletrônicas incentiva a 

procura on-line de qualquer tipo de informação desejada. Essa é uma novidade 

no aprendizado dentro do ambiente escolar. No entanto, a voracidade por 

respostas velozes em muitas ocasiões pode induzir a conclusões previsíveis; 

assim, faz com quem está pesquisando não aprofunde na denição dos 

resultados adquiridos. Esse modelo de pergunta- resposta acaba acumulando 

mais quantidade de informação do que qualidade e, desta forma, não chega a 

ser convertido em conhecimento ecaz.

Está sendo cada vez mais disseminadas os modelos de informação do uso 

da multimídia ou dos hipertextos e inferiormente a utilização da lógica 

sequencial. Observa-se que as crianças e os jovens cam completamente 

entrosados na utilização da multimídia e quando trabalham com textos 

realizam de forma simples e fácil textos conectados por meio de links, 

utilizando palavras-chave, expressão ou imagem, o hipertexto. Com o uso das 

tecnologias os livros acabam tornando-se uma escolha com poucas atrações; 

pois compete com outra realidade das crianças e do jovem que está inserido no 

uso das tecnologias digitais que utilizam formas rápidas de entendimento 

(MORAN, 2006).

Silva (2001, p. 9) faz uma reexão do aluno antes do uso das tecnologias 

digitais e com os alunos de hoje, assim, arma que “o aluno não está mais 

reduzido a olhar, ouvir, copiar e prestar contas. Ele cria, modica, constrói, 

aumenta e, assim, torna-se coautor”. Antes o professor lidava com os alunos 

que aceitavam somente receber informações, na atualidade os alunos querem 

ser participativos ativos dessa construção de conhecimento.

Cecchettini (2011) aborda que os nativos digitais são compostos 

principalmente por pessoas da Geração Z, nascidos a partir de 1990; desta  
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forma, como nasceram com as novas tecnologias funcionando de forma 

acelerada com acesso à internet, usando redes sociais, e- books, smartphones, 

tablets, iPads e notebooks. A autora arma que como cresceram participando 

das “redes sociais, essa geração é calculista, prática, imediatista e tem um poder 

de concentração menor do que as gerações passadas” (CECCHETTINI, 2011, p. 

7).

Pensando em alunos nativos digitais a aprendizagem tem que ter um 

signicado, assim, necessitam de motivação particular e profundas, precisam 

encontrar sentido nas atividades indicadas, carecem de estar incluso nos 

projetos sociais e criativos, com o uso das tecnologias pode ser personalizado ou 

elaborado de forma coletiva (MORAN, 2017).

3
EDUCADORES
IMIGRANTES DIGITAIS

Mattar (2010, p. 10) dene que “os imigrantes digitais nasceram na era 

analógica, tendo migrado para o mundo digital somente durante a vida 

adulta”. A imagem do educador que faz imigração para as tecnologias digitais 

dentro do contexto escolar tem que ser analisada. No entanto, muitos 

professores imigrantes digitais empregam o uso de uma linguagem 

desatualizada (considerada uma linguagem da era pré-digital) e que enfrentam 

uma batalha para ensinar os estudantes que falam uma linguagem inovadora.

Silva (2001, p. 76 como citado em: Freitas; Silva, 2018, p. 5) pondera que:

É preciso considerar que as tecnologias sejam elas novas (como o 

computador e a internet) ou velhas (como giz e lousa) condicionam os 

princípios, a organização e as práticas educativas e impõe profundas 

mudanças na maneira de organizar os conteúdos a serem ensinados, as 

formas como serão trabalhadas e acessadas as fontes de informação, e os 

modos, individuais e coletivos, como irão ocorrer as aprendizagens.

Nesse sentido, é um desao para o educador imigrante digital usar 

confortavelmente as novas tecnologias ainda que todas elas estejam inseridas 

no contemporâneo ambiente educacional. Alguns fatos pitorescos ainda 

persistem como por exemplo os imigrantes digitais têm o hábito de imprimir o 

e-mail para conseguir ler, fazer ligação para o remetente perguntando se 

recebeu seu e-mail, primeiro escreve o texto utilizando lápis e papel e depois 

digitaliza no computador, opta por livros impressos e não tem preferência de 

usar livros digitais entre outros (CECCHETTINI, 2011).

Segundo Vieira (2011) expõe sobre a necessidade de tomar cuidado com o 

professor, visto que todas as transformações tecnológicas no ambiente escolar 

muitas vezes trazem benefícios para escola e acaba não tendo o mesmo impacto 

para o professor que está acostumado a utilizar giz e lousa. 
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Assim, tem que reetir que a gura do professor é essencial e que não tem 

possibilidade de ser substituído. O professor é a “tecnologia das tecnologias”.

Freitas e Silva (2018) descrevem que as tecnologias na área da educação 

não surgiram para substituir o professor, as tecnologias vieram para agregar de 

forma ampliada novas metodologias de aprendizados que envolvam o aluno e 

que possibilite a criação de condições na prática que favoreça o seu 

desenvolvimento, porém cabe apenas ao professor decidirem utilizar as 

ferramentas tecnológicas para desenvolver a prática de seus alunos.

De acordo com Moran (2006) o professor que tem acesso ao uso das 

tecnologias apresenta a possibilidade de ser um 'orientador/gestor setorial do 

processo de aprendizagem' que consegue agregar de maneira equilibrada 

noções intelectuais, emocionais e gerenciais. O docente é considerado um 

pesquisador em ofício pois aprende com a prática obtida e com a pesquisa 

consegue ensinar o que aprende. O professor se satisfaz 'aprendendo-

pesquisando- ensinando-aprendendo', podendo ser apreciado como possuidor 

de um importante papel na sociedade de 'orientador/mediador'.

O professor tanto no ambiente presencial ou virtual não pode ser visto 

como um contador de histórias. O professor tem que ser visto como um design 

de software interativo que planeja, desenvolve, cria a arquitetura do software, 

converte em documentos compreendidos pelo programador, assim o docente 

tem estabelece um aglomerado de territórios a serem explorados, não um 

caminho; não um trilho, mas uma trilha. O professor tem que ser amplo, 

'conselheiro ou facilitador', formular problemas, provocar questionamentos, 

organizar equipes de trabalho, doutrinar experiências. Executando esse 

redimensionamento sua autoria: não deixando prevalecer o falar-ditar, a forma 

lógica da distribuição, porém descaracterizando a complexidade do 

conhecimento prevalecendo a participação ativa dos alunos que hoje aprendem 

utilizando o mouse. No entanto, a necessidade e deve ter como 

responsabilidade a propagação de uma nova forma de pensar, de idealizar uma 

sala de aula inovadora, tanto sendo no modelo presencial ou virtual, que seja 

capaz de ensinar na atualidade (SILVA, 2001).

Silva (2001) aborda que os educadores imigrantes digitais têm que 

expandir pelo menos essas cincos habilidades básicas para fomentar uma sala 

de aula interativa (deixando claro que a interatividade está ligada a 

comunicação e não ao uso da informática).

1. Pressupor a participação-intervenção dos alunos, sabendo que 

participar é muito mais que responder “sim” ou “não”, é muito mais que 

escolher uma opção dada; participar é atuar na construção do 

conhecimento e da comunicação;

2. Garantir a bidirecionalidade da emissão e recepção, sabendo que a 

comunicação e a aprendizagem são produção conjunta do professor e 

dos alunos;
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Empregando essas habilidades o docente pode aproveitar de forma 

elevada o uso das novas tecnologias, pois essas habilidades são precisas para 

que o professor mude sua forma de comunicar em sala de aula (SILVA, 2001). 

De acordo com o Quadro 1 percebe-se as diferenças entre alunos nativos 

digitais e professores imigrantes digitais.

1. Disponibilizar múltiplas redes articulatórias, sabendo que não se 

propõe uma mensagem fechada, ao contrário, se oferece informações em 

redes de conexões permitindo ao receptor ampla liberdade de 

associações, de signicações;

2. Engendrar a cooperação, sabendo que a comunicação e o 

conhecimento se constroem entre alunos e professor como co-criação e 

não no trabalho solitário;

3. Suscitar a expressão e a confrontação das subjetividades, sabendo que 

a fala livre e plural supõe lidar com as diferenças na construção da 

tolerância e da democracia (SILVA, 2001, p. 11).

Quadro 1:

Alunos Nativos Digitais X Professores Imigrantes Digitais

Fonte: Cecchettini (2011, p. 8).

Analisando o Quadro 1 pode-se vericar que para atender a novas 

demandas impostas pelos alunos nativos digitais os professores imigrantes 

digitais têm que estar preparados para que suas metodologias aplicadas para o 

ensino e aprendizagem possua um amplo nível de criatividade, interatividade e 

atratividade (CECCHETTINI, 2011). Desta forma Moran (2017, p. 42) aborda 

que o educador necessita

ser competente dos pontos de vista intelectual, afetivo e gerencial 

(gestor de aprendizagens múltiplas e complexas). Isso exige 

prossionais mais bem preparados, remunerados e valorizados. 

Infelizmente, não é o que acontece na maioria das instituições 

educacionais.
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A era da tecnologia da informação está provocando na sociedade uma 

expansão de conhecimentos; desta forma, há necessidade de rever a função do 

professor. Não 'apenas' educar o aluno para a vida prossional e pessoal; 

sobretudo auxiliá-lo e acompanhá-lo a descobrir sentido em seus afazeres; 

trazer a relevância do uso consciente do computador no processo de ensino e 

aprendizagem e a importância do docente como eterno educador. A escola 

também tem o seu papel na sociedade que é formar ser humano com sabedoria 

no que faz, porém é indispensável a gura do professor e que sejam acolhidos 

para acompanharem as transformações tecnológicas já que são imigrantes 

digitais (MORAN, 2006).

4
AMBIENTES
EDUCATIVOS DIGITAIS

Hodiernamente muitas das tecnologias são utilizadas como instrumento 

auxiliar nas metodologias educativas. As tecnologias modernas estão incluídas 

em todos os períodos dos procedimentos pedagógicos; desde o início do 

planejamento dos conteúdos das disciplinas, a preparação do projeto curricular 

até o momento da formação do aluno que recebe o certicado de conclusão do 

curso. A existência de uma tecnologia especíca pode motivar densamente as 

modicações na forma de elaborar o ensino (KENSKI, 2015).

Rolkouski (2013) defende ainda que permaneça claro o fato de que não vai 

ocorrer a troca do docente pela máquina; é importante observar que já existe no 

mundo dos negócios na área da educação 'softwares educacionais' que 

invadem as instituições com os 'programas tutoriais' (tem como propósito 

ensinar e dominar os procedimentos de ensino e aprendizagem, agindo como 

sendo um professor particular. Possuem recursos multimídias incluindo 

vídeos, imagens e sons considerado uma reprodução da sala de aula 

tradicional. Tem tutoriais inteligentes que empregam o uso de técnicas de 

Inteligência Articial, vericam a capacidade do aluno aprender e utilizam 

diversos meios de ensino para que o discente aprenda um conteúdo que tenha 

maior diculdade). Desta forma, analisando esses programas tutoriais nota-se 

no ponto de vista institucional o investimento em adquirir softwares 

educacionais, assim os alunos conseguem aprender sem necessitar da ajuda do 

professor. Gonçalves, Miranda e Barrela (2016) especicam que os recursos 

educativos digitais reúnem a concordância de serem construídos com o 

propósito educacional incluindo as devidas preocupações com a didática e a 

pedagogia que envolvem o ensino e aprendizagem. Desta forma, admitem que 

podem ser desenvolvidos em jogos educativos, programas tutoriais, vídeos e 

páginas web. E pode ser apreciado em páginas pessoais, em páginas de 

professores, em páginas escolares e em páginas empresariais que abordem 

sobre o tema. 
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Os recursos educativos digitais servem como suportes virtuais auxiliando 

nas atividades pedagógicas, podendo ser disponibilizados nas comunidades 

educativas de forma gratuita ou não.

Na Figura 1 são apresentadas algumas possibilidades de ferramentas que 

auxiliam no processo de ensino e aprendizagem consideradas formais e 

informais, compreendendo a modalidade de ensino presencial, parcial ou 

totalmente a distância.

Sunaga e Carvalho (2017) abordam a propósito das plataformas 

adaptativas que foram desenvolvidas para analisar o comportamento dos 

usuários podendo assim propor atividades personalizadas. Os alunos que 

utilizam as plataformas adaptativas possuem acesso a diferentes tipos de 

experiências de aprendizagem, como: vídeos, dicas, textos, games e exercícios. 

No entanto, essa ferramenta envia em tempo real informações sobre o 

desempenho dos alunos, assim, professores e alunos conseguem analisar. 

Portanto informam que existem as seguintes plataformas adaptativas como as:  

Khan Academy (é uma plataforma gratuita, possuem vídeos- aula e resolução 

de exercícios) Mangahigh (plataforma inteligente de matemática, possuem 

games e quizzes), Geekie (plataforma brasileira que auxiliam os alunos na 

preparação do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e contempla todo os 

conteúdos para o exame),  SmartSparrow (plataforma que autoriza a criação de 

cursos adaptativos e interativos).

Figura 1:

Ferramentas da Web 2.0 mais usados na educação

Fonte: Adaptado de Gonçalves, Miranda e Barrela (2016, p. 133).
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O Google está investindo em ferramentas na área da educação como o 

Google for Education que envolve: o Google apps for educations, o Google 

Apps for Business (possuem formulários, arquivos de texto, planilhas entre 

outros); o Chromebook for Education (notebook associado aos serviços do 

Google apps for education); e o Google Play for Education (aplicativos 

especícos para o uso de tablets em sala de aula). YouTubeEdu (torna 

disponível videoaula desde o nível fundamental até o superior de diversas 

disciplinas acadêmicas).

Considerações finais

A reexão é um processo que não se acaba em si; possui começo, meio e 

novo começo em um ciclo constante e permanente que se autoalimenta; 

portanto essa temática encontra-se longe de ser esgotada. Preliminarmente, o 

objetivo deste trabalho foi o de reetir sobre a educação e as tecnologias no 

cotidiano educacional dos alunos nativos digitais e os professores imigrantes 

digitais. Por meio de uma abordagem qualitativa, a pesquisa exploratória foi 

realizada com o objetivo de aproximar-se do tema, a pesquisa descritiva 

possibilitou apresentar a temática sem a qualquer interferência nela e a 

pesquisa bibliográca oportunizou o levantamento de informações 

secundárias para a devida reexão.

Como resultados pode-se inferir nessa reexão que a digitalização da 

educação é um processo irreversível, uma vez que a sociedade caminha cada 

vez mais para o metaverso, a digitalização das coisas, para a inteligência 

articial; visto que o perl do educando foi abruptamente alterado nas duas 

últimas décadas. Não se pode mais um professor formar do mesmo modo como 

foi formado; os alunos são diferentes nos atuais tempos distintos.

Além disso, as instituições educacionais precisam investir nos docentes, 

nas ferramentas educacionais, tecnológicas e de avaliação do ensino e nas 

técnicas de ensino. Não basta tão somente adquirir um novo sistema ou apenas 

comprar computadores para se inserir nesse ambiente virtual do ensino; deve-

se sobretudo capacitar e acreditar nos docentes bem como apoiar suas práticas 

pedagógicas e atividades de ensino e extensão com o objetivo de gerar mais 

experiências e vivências aos alunos. Não é apenas o docente que deve 'vestir a 

camisa da instituição', mas também a 'instituição que deve vestir a camisa do 

docente' com bons aplicativos, elucidativas semanas acadêmicas, editais de 

monitoria e de extensão, bolsas de pesquisa, quitação de inscrições de evento, 

bem como sua participação e promoção, graticações por meio de organização 

de e-books entre outras sugestões. Quando um professor utiliza a pedagogia 

fundamentada na coautoria, que deixa o aluno ser coautor do processo de 

ensino aprendizagem, essa interatividade na comunicação dentro do ambiente 
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escolar, promove a extinção do professor narcisista empossado do poder. 

Assim, está sujeito a receber críticas e intervenção, porém à mudança 

exige principalmente ter humildade. Tem também que ser humildade não está 

relacionado a ser fraco ou reduzir ao mínimo sua autoria, aspiração e ousadia 

(SILVA, 2001).

Uma grande quantidade de educadores entende que a educação 

dedigna não é completa caso não haja a participação legítima do aluno, que 

ensinar não é apenas transmitir conteúdo do professor para aluno ou de 

professor sobre aluno, mas ensinar é ter a interação de professor com aluno. 

Essa realidade parece não ser percebida pelo professor perante a emergência de 

modicar a forma de comunicar dentro da sala de aula, continua se baseando 

no “falar-ditar do mestre”, porém esse modelo aplicado de comunicação na era 

digital é inaceitável (SILVA, 2001).

Na atualidade a escola simboliza o espaço de formação de várias pessoas 

da sociedade não sendo pensada somente para a geração jovem. Nesse 

momento marcado por rápidas transformações, o ser humano busca na 

educação escolar qualicação e a garantia de ter uma formação que permita ter 

propriedade de conhecimento e possivelmente qualidade de vida pessoal e 

prossional. Deste modo, a forma que é denido o currículo dos cursos 

analisando todas as situações desde o ensino básico, fundamental e superior 

(podendo ser na modalidade de ensino presencial ou à distância), nota-se como 

é estabelecido a relação de poder da informação e os conhecimentos adequados 

para a sociedade. Agora chegando, dentro da sala de aula na atuação do 

professor avaliar a forma que utiliza os suportes tecnológicos que estão a sua 

disposição, assim, outra vez é estabelecida as anidades entre o “conhecimento 

a ser ensinado, o poder do professor e a forma de exploração das tecnologias 

disponíveis para garantir melhor aprendizagem pelos alunos” (KENSKI, 2015, 

p. 19).

Analisando essa realidade pontua-se que enquanto a educação estiver 

sendo considerada um negócio não terá um avanço qualitativo para se ter uma 

educação de qualidade. Precisa também apontar que para acontecer mudanças 

na área da educação os alunos também precisam lembrar que fazem parte desse 

processo e modicar suas ações. Quando os alunos são motivados e curiosos 

contribuem inacreditavelmente no processo de ensino e aprendizagem, pois 

incentivam seus professores a dar o melhor de si e as aulas são de melhor 

qualidade. Ademais os professores imigrantes digitais necessitam de maior 

exibilidade, aumento de resiliência, e estudo mesmo para se manter ao lado 

dos alunos nativos digitais uma vez que foram formados sob uma modalidade e 

necessitam formar por outra. (In)Conclui-se que a tecnologia é meio e não m 

em si mesma; portanto a Educação pode (e deve) apropriar-se cada vez mais 

dela para de forma onipresente e diuturnamente com o objetivo de informar 

pessoas para formar prossionais e cidadãos para transformar a sociedade.
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Resumo

Maria Ivanira Santos de Oliveira, Danilo Alves Veras Ferreira,
Marta Célia Chaves Cavalcante

Este artigo apresenta uma abordagem discursiva da evolução da 

legislação da Educação inclusiva no Brasil, especicamente a Declaração de 

Jomitien (1990), Salamanca (1994) que foram resultados das conferências 

internacionais organizadas pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação. Com o foco em Educação Inclusiva a sanção no 1º PNE (Plano 

Nacional de Educação) (2001 a 2010). Realizada uma pesquisa bibliográca cuja 

fonte construtora foi mediante a análise das citadas Declarações. A discussão 

realizada nos permite pôr em foco que a Educação Especial tem que ser efetiva e 

a inclusão não pode ocorrer como uma inserção de forma simples e comum, se 

fazendo necessário a preocupação da família e de grupos pedagógicos.

Palavras-chave:

Educação; Inclusão; Políticas públicas; Família.

14Evolução da Legislação
da Educação Inclusiva

1
EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO
DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada em 10 de 

dezembro de 1948 pela ONU (Organização das Nações Unidas), três anos 

depois do término da Segunda Guerra Mundial que traz como prioridade para 

as pessoas a democracia, a paz e a cidadania. Por meio desta declaração marca-

se a determinação dos direitos que são fundamentais para o ser humano.

A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal 

comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o 

objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade tendo sempre 

em mente esta Declaração, esforce-se, por meio do ensino e da educação, 

por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de 

medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar 

o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto 

entre os povos dos próprios Países- Membros quanto entre os povos dos 

territórios sob sua jurisdição (UNICEF, [s.d.], on-line).

Conforme consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 

seus 30 artigos armam sobre os direitos dos seres humanos, inclusive expõe a 

respeito da saúde, liberdade e a segurança considerada como essencial para 
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todas as pessoas (PORFÍRIO, [s.d.]). Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 em seu artigo 2 contempla que:

1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 

liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 

espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de 

outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 

qualquer outra condição.

2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição 

política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença 

uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem 

governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania 

(UNICEF, [s.d.], on-line).

Os direitos humanos podem ser classicados como uma espécie de 

direitos fundamentais e inalienáveis para todos os seres humanos.

A Declaração de Jomtien, foi um documento preparado para a 

Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, que aconteceu no ano de 

1990, na cidade de Jomtien na Tailândia. Esta declaração contribui com 

denições e abordagens inovadoras a respeito das necessidades fundamentais 

de aprendizagem, com o propósito de instituir compromissos universais para 

garantir que todo o ser humano tenha conhecimentos essenciais para ter uma 

vida digna perante a sociedade de forma mais justa e humana para a sua 

sobrevivência (MENEZES; SANTOS, 2001).

Sendo assim, os 10 artigos que compõem a Declaração de Jomtien são:

● Artigo 1 – Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem

● Artigo 2 – Expandir o enfoque

● Artigo 3 – Universalizar o acesso à educação e promover a equidade

● Artigo 4 – Concentrar a atenção na aprendizagem

● Artigo 5 – Ampliar os meios de e o raio de ação da educação básica

● Artigo 6 – Propiciar um ambiente adequado à aprendizagem

● Artigo 7 – Fortalecer as alianças

● Artigo 8 – Desenvolver uma política contextualizada de apoio

● Artigo 9 – Mobilizar os recursos

● Artigo 10 – Fortalecer a solidariedade internacional (UNESCO, 2015).

A Declaração de Jomtien (1990) teve como objetivo “formular políticas 

para escola de países emergentes compatíveis com o funcionamento do 

capitalismo globalizado” (LIBÂNEO, 2013, p. 45).

Já em Salamanca, na Espanha, ocorreu a Conferência Mundial de 

Educação Especial entre os dias 7 a 10 de junho de 1994, no qual novamente foi 

rearmado o compromisso com a Educação para Todos, sendo declarando a 

necessidade de providenciar ações urgentes para a educação de crianças, jovens 

e adultos que possuem necessidades educacionais especiais que estão inclusas  
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no sistema de ensino regular, assim, foram estabelecidas estratégias para a 

Educação Especial (MEC, [s.d.]).

A Declaração de Salamanca institui “que os países signatários atribuíssem 

a mais alta prioridade política e nanceira ao aprimoramento de seus sistemas 

educacionais para incluírem todas as crianças, independentemente de suas 

diferenças ou diculdades individuais” (UNESCO, 1994 apud. SILVA 

JUNIOR; DUARTE, 2015, p. 6). 

O direito de cada criança à educação é proclamado na Declaração 

Universal de Direitos Humanos e foi fortemente reconrmado pela 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Qualquer pessoa 

portadora de deciência tem o direito de expressar seus desejos com 

relação à sua educação, tanto quanto estes possam ser realizados. Pais 

possuem o direito inerente de serem consultados sobre a forma de 

educação mais apropriadas às necessidades, circunstâncias e aspirações 

de suas crianças (MEC, [s.d.], p. 3).

Desta forma, segundo Tezani (2008, p. 68), essa Declaração “avançou nas 

ações integradoras da sociedade com o segmento populacional constituído 

pelas pessoas decientes, comprometendo-se com a construção de um sistema 

educacional inclusivo”.

Em Guatemala, no dia 28 de maio de 1999, aconteceu a Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

as Pessoas Portadoras de Deciência.

A Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deciência rearma os 

direitos e liberdades fundamentais a todos e mostra que a discriminação 

envolve toda condição de diferenciação, exclusão ou restrição baseada 

na deciência com “efeito ou propósito de impedir ou anular o 

reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras de 

deciência seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais 

(PITTA, 2008, p. 9).

A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deciência, nomeada também 

como Convenção da Guatemala, impulsionou, também no Brasil, a criação do 

Decreto nº 3.956/2001., que busca armar que todas as pessoas com deciências 

possuem “os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que outras 

pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas à 

discriminação com base na deciência, emanam da dignidade e da igualdade 

que são inerentes a todo ser humano” (OLIVEIRA; SOUZA, 2015, p. 8).

Segundo Saviani (2014, p. 35) a educação no Brasil “nunca obteve a 

prioridade que merece na história da classe política brasileira, não passa de 

discursos que não são traduzidas em ações práticas efetivamente”.  
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Desta forma, somente a partir do século XX que o país passa por 

transformações históricas permitindo que negros, mulheres e a classes menos 

favorecidas tivessem direito a educação. Todavia, os fatores políticos e 

históricos do país inuenciam na atualidade trazendo diculdades para o 

desenvolvimento da educação brasileira.

A Constituição Brasileira de 1934 institui nos artigos 149 ao 152 que:

Art. 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela 

família e pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a 

brasileiros e a estrangeiros domiciliados no país, de modo que 

possibilite ecientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e 

desenvolva num espírito brasileiro a consciência da solidariedade 

humana.

Art. 150 - Compete à União:

a) xar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos 

os graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e scalizar a sua 

execução, em todo o território do país;

b) determinar as condições de reconhecimento ocial  dos 

estabelecimentos de ensino secundário e complementar deste e dos 

institutos de ensino superior, exercendo sobre eles a necessária 

scalização;

c) organizar e manter, nos Territórios, sistemas educativos apropriados 

aos mesmos;

d) manter no Distrito Federal ensino secundário e complementar deste, 

superior e universitário;

e) exercer ação supletiva, onde se faça necessária, por deciência de 

iniciativa ou de recursos e estimular a obra educativa em todo o País, por 

meio de estudos, inquéritos, demonstrações e subvenções.

Parágrafo único - O plano nacional de educação constante de lei federal, 

nos termos dos arts. 5º, nº XIV, e 39, nº 8, letras a e e, só se poderá renovar 

em prazos determinados, e obedecerá às seguintes normas:

a) ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatória, 

extensivo aos adultos;

b) tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, a m 

de torná-lo mais acessível;

c) liberdade de ensino em todos os graus e ramos, observadas as 

prescrições da legislação federal e da estadual;

d) ensino, nos estabelecimentos particulares, ministrado no idioma 

pátrio, salvo o de línguas estrangeiras;

e) limitação da matrícula à capacidade didática do estabelecimento e 

seleção por meio de provas de inteligência e aproveitamento, ou por 

processos objetivos apropriados à nalidade do curso;

f) reconhecimento dos estabelecimentos particulares de ensino somente 

quando assegurarem a seus professores a estabilidade, enquanto bem 

servirem, e uma remuneração condigna.

Art. 151 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal organizar e manter 

sistemas educativos nos territórios respectivos, respeitadas as diretrizes 

estabelecidas pela União.
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Art. 152 - Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Educação, 

organizado na forma da lei, elaborar o plano nacional de educação para 

ser aprovado pelo Poder Legislativo e sugerir ao Governo as medidas 

que julgar necessárias para a melhor solução dos problemas educativos 

bem como a distribuição adequada dos fundos especiais.

Parágrafo único - Os Estados e o Distrito Federal, na forma das leis 

respectivas e para o exercício da sua competência na matéria, 

estabelecerão Conselhos de Educação com funções similares às do 

Conselho Nacional de Educação e departamentos autônomos de 

administração do ensino (BRASIL, 1934).

Analisando a Constituição de 1934 constatamos que não consta nos 

incisos informações sobre a educação inclusiva no Brasil. No dia 20 de 

dezembro de 1961, foi instituída a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) apresentando no Título X Da Educação de Excepcionais nos 

artigos 88 e 89:

Art. 88. A educação de excepcionais, deve, no que for possível, 

enquadrar-se no sistema geral de educação, a m de integrá-los na 

comunidade.

Art. 89. Toda iniciativa privada considerada eciente pelos conselhos 

estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá 

dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas de estudo, 

empréstimos e subvenções (BRASIL, 1961).

A partir da LDB de 1961, houve outras legislações abordando sobre o 

ensino especial como na LDB de 1971, por meio da Lei nº 5692/1971. No I PND 

(Plano Setorial de Educação e Cultura) de 1972/1974. No ano de 1973, foi 

estabelecido o primeiro órgão federal, o Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP), ligado diretamente ao Ministério da Educação (MEC). Um marco 

para a Educação Especial foi a elaboração do I Plano de Educação Especial para 

os anos de 1977 a 1979 que teve a ajuda do Ministério da Educação e Cultura 

(JANUZZI, 2004).

A Constituição Federal (1988) no artigo 23 diz que “é competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” no inciso “II – 

cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deciência”. No artigo 24 fala-se que “compete à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre” no inciso “XIV – 

proteção e integração social das pessoas portadoras de deciência” (BRASIL, 

1988), dentre outros artigos que aborda sobre as garantias de sobrevivência e 

condições de vida digna às pessoas portadoras de deciência.

De acordo com a Lei nº 8069/1990 no artigo 54 “é dever do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente” no inciso “III – atendimento educacional 
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especializado aos portadores de deciência, preferencialmente na rede regular 

de ensino” (BRASIL, 1990).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/1996 

no Título III Do Direito à Educação e do Dever de Educar em seu “art. 4º O dever 

do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de” 

[...] “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

deciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1996).

O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelecida na Lei nº 10.172/2001 

na meta 8 sobre a Educação Especial aborda nas diretrizes que “a educação 

especial se destina às pessoas com necessidades especiais no campo da 

aprendizagem, originadas quer de deciência física, sensorial, mental ou 

múltipla, quer de características como altas habilidades, superdotação ou 

talentos” (BRASIL, 2001a). A Resolução CNE/CEB nº 02/01 institui as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 

2001b).

Após a Convenção da Guatemala em 1999 foi instituído o Decreto nº 

3.956/2001 no Artigo I que dene deciência como “uma restrição física, 

mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a 

capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, 

causada ou agravada pelo ambiente econômico e social” (BRASIL, 2001c). E no 

Artigo II “esta Convenção tem por objetivo prevenir e eliminar todas as formas 

de discriminação contra as pessoas portadoras de deciência e propiciar a sua 

plena integração à sociedade” (BRASIL, 2001c).

Em 6 de julho de 2015 foi criada a Lei nº 13.146 que institui como Lei no 

Brasil a Inclusão da Pessoa com Deciência conforme descrito no artigo 1 que é 

“destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 

dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deciência, visando 

à sua inclusão social e cidadania”.

O princípio da dignidade da pessoa humana conduz, por sua vez, ao 

compromisso com o absoluto e irrestrito respeito à identidade e à 

integridade de todo ser humano, sem exceções. Toda pessoa humana é 

digna. Essa singularidade fundamental e insubstituível é intrínseca à 

condição do ser humano, qualica-o nessa categoria e o coloca acima de 

qualquer indagação (SILVA; CARVALHO, 2012, p. 3).

Somente a partir de 1980, que inicia um desenvolvimento expressivo 

referente aos direitos para as pessoas portadoras de deciência. Em 1982, a 

ONU sancionou o Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deciência, 

que determinou uma sequência de regras com o propósito de prevenir, de 

originar a reabilitação, com a nalidade de conseguir a igualdade mediante   
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ao conhecimento íntegro na vida social e garantia do seu 

desenvolvimento. O princípio da dignidade humana e direito à inclusão foi 

estabelecido pelo motivo que as pessoas enquadradas como decientes 

estavam em posição de desvantagem diante as barreiras sociais e inclusive 

físicas que eram impostas a elas (SIERRA, 2010 citado por PEREIRA; LELIS, 

2016).

De acordo, com os autores Brumer, Pavei, Mocelin (2004), podemos 

armar que a legislação instituída no Brasil a partir da década de 1980, possuía 

como postura ser essencialmente paternalista e assistencialista, evidenciando o 

entendimento e a forma prática com que as pessoas portadoras de deciência 

estavam sendo tratadas.

Na Constituição Federal de 1988 está escrito que:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à prossionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação 

dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) [...]

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado 

para as pessoas portadoras de deciência física, sensorial ou mental, 

bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de 

deciência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a 

facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de 

obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. 

(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos 

edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte 

coletivo, a m de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 

deciência. (BRASIL, 1988).

Observa-se que diversas legislações foram, e são criadas, para instituir 

regras e formas para dar direito de uma vida digna a todas as pessoas do Brasil, 

porém, mesmo que o princípio de dignidade humana esteja estabelecido na 

Constituição Federal, a população brasileira convive com várias ocorrências de 

degradação deste princípio já que têm crianças, jovens e adultos que não 

frequentam ou não frequentaram a escola, o descaso na área da saúde, o 

desamparo dos idosos em relação a família e a previdência, o desemprego, e 

outros fatores aqui não citados. Nota-se, consonantes a Silva e Carvalho (2012) 

que há legislação, porém pouca scalização dos órgãos públicos na garantia dos 

direitos humanos.
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A era da tecnologia da informação está provocando na sociedade uma 

expansão de conhecimentos; desta forma, há necessidade de rever a função do 

professor. Não 'apenas' educar o aluno para a vida prossional e pessoal; 

sobretudo auxiliá-lo e acompanhá-lo a descobrir sentido em seus afazeres; 

trazer a relevância do uso consciente do computador no processo de ensino e 

aprendizagem e a importância do docente como eterno educador. A escola 

também tem o seu papel na sociedade que é formar ser humano com sabedoria 

no que faz, porém é indispensável a gura do professor e que sejam acolhidos 

para acompanharem as transformações tecnológicas já que são imigrantes 

digitais (MORAN, 2006).

2
Políticas Públicas
de Educação Inclusiva

No dia 09 de janeiro de 2001, a Lei nº 10.172 sancionou o 1º PNE (Plano 

Nacional de Educação), seu prazo de vigência de 2001 a 2010 e foram 

estabelecidas 8 metas (BRASIL, 2001a). Porém, dentro dessas 8 metas não 

consta nada especíco para a área da educação inclusiva. O 2º PNE com 

vigência de 2014 a 2024 apresenta 12 artigos, porém com um total de 20 metas:

● Educação infantil – meta 1;

● Ensino fundamental – metas 2 e 5;

● Ensino médio – meta 3;

● Educação especial – meta 4;

● Organização do espação-tempo da educação básica – meta 6;

● Avaliação da educação básica – meta 7;

● Educação de jovens e adultos – metas 8, 9 e 10;

● Educação prossional – meta 11;

● Educação superior – metas 12, 13 e 14;

● Magistério e servidores da educação básica – metas 15,16, 17 e 18;

● Diretores de escola – 19; e

● Investimento em educação – 20.

Ainda segundo o PNE 2014-2024 a Meta 4 possui dois objetivos:               

O primeiro diz respeito à universalização do acesso à educação básica e 

ao atendimento educacional especializado para a população de 4 a 17 

anos com deciência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e 

altas habilidades ou superdotação.

 (......................................................................................................................) O

segundo objetivo preconiza que o atendimento educacional a essa 

população ocorra por meio da educação inclusiva, ou seja, 

“preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados” (INEP, 

2015, p. 67-68)
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Os Planos Nacionais de Educação (PNE) de 2001-2010 e de 2014-2024 

foram criados para determinar metas e diretrizes que contribuíssem para o 

progresso da educação no país. Considerando que todos têm direito à educação 

e ao ensino com qualidade.

Para as autoras Martinez, Oliveira e Moscato (2015, p. 53) os educadores 

precisam buscar a melhor forma de atender os alunos que necessitam de 

atendimento educacional especializado. Assim, complementa que é necessário 

“articular e implementar ações que venham auxiliar o desenvolvimento deste 

aluno, através de práticas avaliativas diferenciadas, a adaptação curricular 

baseada no interesse e aprendizagem do aluno”.

A Resolução CNE/CEB nº 02/01 em suas diretrizes cita que:

Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-

se um processo educacional denido por uma proposta pedagógica que 

assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 

institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em 

alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a 

garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 

potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação 

básica. (...............................) Parágrafo único. Os sistemas de ensino 

devem constituir e fazer funcionar um setor responsável pela educação 

especial, dotado de recursos humanos, materiais e nanceiros que 

viabilizem e dêem sustentação ao processo de construção da educação 

inclusiva (BRASIL, 2001b).

Segundo Gonzáles (2002, p. 139) em suas pesquisas expõe que a Educação 

Especial tem que analisada e principalmente a parte do currículo, assim arma 

que precisa realizar as cinco etapas obedecendo os seguintes critérios:

Justicativa: A partir da reexão sobre realidade educacional, seria 

necessário posicionar-se em relação a cada situação e às necessidades 

que derivam, para estabelecer as nalidades que se pretende alcançar.

Planejamento: Trata-se de converter as ideias iniciais em ações 

conscientes e reexivo-críticas. Com base nisso, seriam determinados os 

passos a seguir, as implicações pessoais e organizativas, os recursos, etc.

Adaptação/Adequação: Assumir um desenvolvimento curricular a 

partir da realidade proporcionada pelas necessidades detectadas.

Desenvolvimento: Colocar em prática a proposta curricular, o que 

implica buscar permanentemente soluções para superar os obstáculos 

que possam surgir.

Controle/Avaliação: Considera a fase mais importante para aperfeiçoar 

o processo curricular.

Analisando as cinco etapas exposta por González (2009) observa-se que 

para criar uma estrutura de atendimento educacional para pessoas com 

deciência deve ser pensado na estrutura física, assim, como pensar nos 



Editora FMB

168

humanos especializado para atender os alunos portadores de deciência e a 

preparação como prossional para suprir as necessidades que possam surgir 

no cotidiano.

A Resolução CNE/CEB nº 4/2009 no artigo 1 expõe que para haver a 

implementação do Decreto nº 6.571/2008, que os “os sistemas de ensino devem 

matricular os alunos com deciência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular e no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE)”. (BRASIL, 2009).

O Atendimento Educacional Especializado possui “como função 

complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da 

disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que 

eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e 

desenvolvimento de sua aprendizagem” (BRASIL, 2009).

O Decreto nº 7.611/2011 possui em seu artigo 1 arma que:

Para complementar o Decreto nº 7.611/2011 cita que 

Art. 1º O dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da 

educação especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - Garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem 

discriminação e com base na igualdade de oportunidades;

II - Aprendizado ao longo de toda a vida;

III - Não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de 

deciência;

IV - Garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, 

asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades 

individuais;

V - Oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, 

com vistas a facilitar sua efetiva educação;

VI - Adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em 

ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de 

acordo com a meta de inclusão plena;

VII - Oferta de educação especial preferencialmente na rede regular de 

ensino; e

VIII - Apoio técnico e nanceiro pelo Poder Público às instituições 

privadas sem ns lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em 

educação especial.

§ 1º Para ns deste Decreto, considera-se público-alvo da educação 

especial as pessoas com deciência, com transtornos globais do 

desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação.

§ 2º No caso dos estudantes surdos e com deciência auditiva serão 

observadas as diretrizes e princípios dispostos no Decreto nº 5.626, de 22 

de dezembro de 2005. (BRASIL, 2011)

Art. 3º São objetivos do atendimento educacional especializado:

I - Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 

regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as 

necessidades individuais dos estudantes;
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I - Garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 

regular;

I - Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 

eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e

II - Assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais 

níveis, etapas e modalidades de ensino (BRASIL, 2011).

A Educação Especial tem que ser efetiva e a inclusão não pode ocorrer 

somente como uma inserção numa sala comum. Para a inclusão de um aluno 

especial numa escola é necessário a preocupação de familiares e do grupo 

pedagógico escolar que tem que pensar constantemente na sua inserção, 

permanência e principalmente na qualidade de ensino. O ambiente escolar 

deve ajudar no desenvolvimento cognitivo e linguístico do aluno (MARTINEZ; 

OLIVEIRA; MOSCATO, 2015).
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Resumo

Maria Aniele da Silva, Clayton Pinheiro do Ó

Este trabalho apresenta uma proposta de letramento literário com cordel 

por meio da aplicação de círculo de leitura para a formação de leitores. Antes, 

discutiremos questões relativas à importância do cânone literário para 

formação da identidade do povo brasileiro, por meio de narrativas presentes, 

tanto na literatura quanto na historiograa ocial. A seguir, apresentamos 

propostas de letramento literário a partir da leitura de cordéis, sugeridas por 

Pinheiro (2008, 2012), juntamente com a sistematização formulada para o 

letramento literário por Cosson (2014, 2019). E, por m, usaremos o livro 

Heroínas negras brasileiras em 15 cordéis, da escritora, poeta e cordelista Jarid 

Arraes como exemplo de trabalho com círculo de leitura em sala de aula. Os 

cordéis nos fazem reetir e questionar sobre alguns temas sociais a partir da 

história de várias mulheres negras que resistiram e lutaram contra a opressão 

ao longo da história do Brasil.

Palavras-chave:

 Letramento literário; Círculos de leitura; Cordel; Ensino.

15
Formação de Leitores: 

Uma Proposta de Letramento
Literário com Cordel

1
FORMAÇÃO CULTURAL E IDENTITÁRIA
POR MEIO DA LITERATURA

Quem são nossos heróis e heroínas nacionais? Como e por que algumas 

personagens históricas permanecem no imaginário popular enquanto outras 

são esquecidas? Para responder a esses questionamentos é necessário entender 

de que modo é construída a identidade cultural de um povo, além de buscar 

quais são as fontes que contam as histórias ao longo do tempo. Se por um lado 

temos os documentos ociais, que buscam o rigor dos fatos ocorridos, por 

outro, temos a cção que, em certa medida, também conta as mesmas histórias, 

no entanto, de modo artístico, sem o compromisso com a reprodução do real. É 

importante destacar que ambas não dão conta de contar a verdadeira história 

ou a história única.

Vejamos o exemplo de duas obras analisadas por Ramos (2008) Iracema e 

História da Província do Ceará, dos autores, respectivamente, José de Alencar e 

Alencar Araripe, nas quais há uma busca de representar a identidade do povo 

brasileiro, cada autor fez a seu modo, um por meio da literatura e o outro por 

meio da história:
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(...) os intelectuais do oitocentos sabiam que a tão sonhada construção da 

nacionalidade só poderia se efetivar na medida em que o pretérito fosse 

estudado e sobretudo transladado ao presente, para ser ltrado, 

digerido e transformado em força. (RAMOS, 2008, p. 281)

Assim, temos vários fatores envolvidos quando se conta uma história: 

visão de mundo, posição social, formação acadêmica etc., portanto, é possível 

inferir que muitas outras histórias deixam de ser contadas pois caram à 

margem da historiograa ocial. Por meio da leitura das obras citadas 

anteriormente é possível perceber o olhar preconceituoso dos autores em 

relação aos povos originários, tratados como selvagens, bárbaros, e uma visão 

elogiosa ao colonizador que veio “plantar a civilização” em terras selvagens.

A formação da identidade de uma nação perpassa todos os aspectos da 

vida em sociedade, vivências diárias, costumes, valores éticos e morais formam 

um conjunto de características que denem o que é ser e pertencer a 

determinado povo, a determinado país. No entanto, podemos nos questionar 

quais características sociais são “eleitas” e tidas como fundamentais para 

armar que isso, ou aquilo, faz de nós brasileiros ou, pensando de modo mais 

regional (por que não estereotipado?), o povo nordestino passa fome por causa 

das secas, expressões redutoras e carregadas de preconceitos.

O Brasil é um país muito diverso, devido ao seu tamanho territorial, 

continental, que possui uma variedade de expressões culturais muito 

diferentes entre si, por isso, é difícil elencar aquela característica denitiva do 

que é ser brasileiro. Então como poderíamos entender quem somos? O que nos 

torna uma nação? Quais fontes poderíamos consultar para buscar respostas a 

esses questionamentos? Que espaço a cultura popular ocupa na formação da 

identidade do povo brasileiro?

Além das fronteiras geopolíticas entre os países, uma das formas mais 

efetivas para a formação da identidade de uma nação vem do acervo cultural 

produzido ao longo do tempo, constituindo a memória coletiva que será 

transmitida de geração a geração. Dentre as inúmeras fontes, podemos 

compreender que a literatura ocupa um lugar de destaque, pois o ser humano 

necessita de momentos de fabulação no seu cotidiano, e entendendo a literatura 

de maneira ampla, conforme Cândido (2004), desde as anedotas, piadas, 

histórias, às formas mais elaboradas como contos, novelas, romances; a 

literatura, de maneira ou de outra, contribui para a formação da identidade de 

uma nação.

A leitura literária deve potencializar o papel da literatura e evidenciar sua 

função ética e política, de modo que possamos notar a contribuição da língua, 

da memória e das vivências sociais, culturais e históricas para a construção da 

identidade, seja individual ou coletiva. 
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Por isso, o encontro do leitor com o texto torna viável o processo de 

humanização, considerando que no desenvolvimento ocorre a abertura de si e 

ao outro, ocasionando o conhecimento e reconhecimento de textos literários 

que nos aproximam do diálogo com outros povos, terras, culturas e pessoas 

distantes (DALVI, 2013).

Assim, todas essas formas narrativas (re)armam ou negam certos 

estereótipos, pois não se trata de uma arte inofensiva, na medida em que possui 

grande prestígio social, mesmo entre aqueles que não lêem, a literatura tem 

grande inuência na vida humana:

(...) Neste sentido, ela pode ter a importância equivalente à das formas 

conscientes de inculcamento intencional, como a educação familiar, 

grupal ou escolar. (...) os valores que a sociedade preconiza, ou os que 

considera prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da 

cção, da poesia e da ação dramática. A literatura conrma e nega, 

propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de 

vivermos dialeticamente os problemas. (CANDIDO, 2004, p.177)

Ora, se entendemos a importância que a literatura tem para nossa 

formação humana é necessário questionarmos qual é a imagem de brasileiro, 

quais são os modelos representados no cânone literário. Além disso, quais 

obras e autores/as cam de fora desse acervo de leituras? Por que lemos certos 

livros e outros não? Por que certos gêneros literários não estão disponíveis para 

formação de leitores no contexto escolar? Há espaço para a cultura popular 

manifestada, por exemplo, em cordéis?

Neste sentido, um rápido passar de olhos pelas bibliotecas de muitas 

escolas cearenses nos permite perceber como há pouquíssimo espaço para 

literatura de cordel, em outras palavras, há um reduzido espaço para a cultura 

popular. A escola é um dos poucos locais em que grande parte dos brasileiros 

tem acesso à leitura e livros, porém, as instituições públicas de ensino, na 

massacrante maioria, não cumprem a tarefa primordial de ensinar a ler, e, em 

particular, ler literatura, privilegiando a leitura do cânone nacional, muitas 

obras que apenas reforçam certos estereótipos, deixando de lado muitas obras e 

autores/as populares que escrevem sobre o próprio povo e cultura. Assim, 

volta-se à problemática questão da formação da identidade e pertencimento de 

um povo: por não termos espaços para as manifestações locais, no nosso caso 

particular, da literatura de cordel, estamos deixando de conhecer nossa 

cultura?

Devido a vários fatores sociais, econômicos e culturais, na sua grande 

maioria, a população brasileira não trata a literatura como um direito, desse 

modo, o livro não é um bem de consumo muito presente no cotidiano de muitas 

pessoas. 
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(...) quando há presença da cultura popular no trabalho de algumas 

escolas e até mesmo de secretárias de educação, muitas vezes a 

concepção que se tem é de resgate de algo que já teria morrido. Este 

modo de ver, por mais bem intencionado que seja, não consegue 

vislumbrar toda a dinâmica da cultura popular, seu fazer e refazer-se 

cotidiano no seio de determinados grupos ou comunidades. Ou seja, 

esquece-se de que cultura popular é feita de gente de carne e osso, e que 

precisa ser reconhecida com tal. (PINHEIRO, 2006, p.16)

A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-

Livro, aponta para uma perda no percentual de leitores no país em relação aos 

anos correspondentes 2015 e 2019, segundo a pesquisa apenas 52% da 

população brasileira cultiva o hábito da leitura atualmente em comparação aos 

56% da pesquisa anterior, portanto houve uma perda de 4,6 milhões de leitores 

entre os anos de 2015 e 2019.

Apesar de toda importância da literatura para a formação humana, há 

pouco incentivo à leitura literária de modo geral, menos ainda à leitura de 

cordéis, vertente literária de caráter mais popular, por estar presente nas feiras e 

praças das cidades do interior e tratar de temas mais próximo do cotidiano da 

vida das pessoas:

Portanto, são necessárias medidas que busquem democratizar o acesso à 

leitura de literatura de cordel, como outra possibilidade para conhecer a cultura 

local e as temáticas presentes nesta manifestação artística. A prática de círculos 

de leitura é uma possibilidade de se trabalhar a leitura de maneira mais 

aprofundada na escola, pois permite uma maior imersão e interação dos/das 

estudantes com a obra literária.

2
LETRAMENTO LITERÁRIO COM CORDEL
POR MEIO DE CÍRCULO DE LEITURA

No trabalho “Letramento Literário: teoria e prática” (2019), Rildon Cosson 

discute várias questões acerca do trabalho com o texto literário em sala de aula. 

Desde a problemática que envolve a escolarização da literatura, bem como 

podemos trabalhar com os textos literários de forma a despertar o interesse pela 

leitura, e, assim, construir uma comunidade de leitores.

O cumprimento de algumas etapas e funções permitem um maior 

aprofundamento e interação com a obra escolhida para se trabalhar. Conforme 

Cosson (2019) as etapas são as seguintes: motivação, em que traremos alguma 

outra expressão artística que tenha relação ao texto que será lido, mostrando o 

diálogo que as expressões artísticas mantêm entre si. A seguir, faremos uma 

breve introdução sobre a obra, falando um pouco sobre o (a) autor (a) e 

destacando aspectos importantes. 
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Depois dessas etapas, partiremos para a leitura do texto selecionado, 

primeiro, faremos uma leitura individual, de forma silenciosa, logo depois, o/a 

mediador/a fará uma leitura em voz alta, acompanhada em silêncio pelos/as 

participantes. 

Depois de escolhido trabalhar com a literatura de cordel na sala de aula, é 

necessário procurar temas que sejam atuais para o público em questão. Cosson 

(2019) destaca que não se trata de ser atual, no sentido de novo, recente, mas que 

os temas dialoguem de algum modo com o cotidiano dos jovens que entrarão 

em contato com a obra, desse modo, será algo interessante e relevante. Não se 

trata de abandonar o cânone nacional, até porque muitas obras consagradas 

tratam de temas que continuam relevantes atualmente, mas, como a escola é, ou 

deveria ser, um espaço de diversidade, é necessário ler e estudar obras de 

autores e autoras da cultura popular, como destaca Pinheiro (2006):

Se a formação da identidade perpassa a cultura de um povo, e esta pode 

ser encontrada nas manifestações artísticas, é necessário conhecer outras 

manifestações além da “ocial”, ampliando as fontes das histórias contadas, 

justamente para conhecer outros heróis e heroínas do nosso povo. Portanto, a 

literatura de cordel é uma fonte riquíssima da cultura popular, pois “As 

histórias de batalhas, amores, sofrimentos, crimes, fatos políticos e sociais do 

país e do mundo, as famosas disputas entre cantadores, fazem parte de diversos 

tipos de texto em verso denominados literatura de cordel.” (MARINHO; 

PINHEIRO, 2012 p. 17).

Assim, aliando as propostas de círculo de leitura de Cosson (2019, 2014) às 

metodologias de trabalho com a literatura de cordel, as experiências com as 

narrativas orais serão enriquecidas, tendo em vista que:

(...), não advogamos o abandono do cânone, como é comum se ouvir, 

sobretudo entre alguns pesquisadores anados com os estudos 

culturais. A escola deverá ser sempre o espaço da pluralidade. Portanto, 

deve-se incentivar o aluno a valorizar a riqueza da literatura oral 

popular, conhecer suas especicidades, seu contexto de produção, mas 

que isto não implique em criar um preconceito com outras 

manifestações literárias. (PINHEIRO, 2006, p. 26)

Hoje, em contextos em que há pouco espaço para uma experiência com a 

literatura oral mediada pelos adultos, em locais como mercados e feiras, 

terreiros de casa e alpendres, é preciso pensar novos espaços/situações 

para apresentar o cordel às crianças e jovens. Percebemos algumas 

aproximações entre a literatura popular e a recente literatura infantil 

brasileira. Há, em muitos cordéis, traços como o predomínio da fantasia, 

inventividade ante situações inesperadas/complexas, musicalidade 

expressiva, caráter fabular, marcas comuns à literatura para crianças. 

(MARINHO; PINHEIRO, 2012, p. 49)
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Um procedimento metodológico que oriente o trabalho com o cordel 

terá que favorecer o diálogo com a cultura da qual ele emana e, ao 

mesmo tempo, uma experiência entre professores, alunos e demais 

participantes do processo. Deve-se, portanto, recolher dos próprios 

alunos relatos de vivências, experiências deles conhecidas, e, ao mesmo 

tempo, partir das obras – os folhetos – e penetrar nas questões que lá 

estão representadas. (MARINHO; PINHEIRO, 2012, p. 126)

Como foi exposto no tópico anterior, a construção da nossa identidade e 

da nossa noção de pertencimento a determinada cultura é muito alicerçada ao 

que está no imaginário popular, as ideias presentes nas narrativas. Portanto, 

temos de ter o bom senso de que não basta armar que será trabalhado a cultura 

popular por meio da literatura de cordel, mas é preciso vivenciar na prática o 

que se entende por cultura popular.

Por isso, é fundamental observar quais são as vivências do cotidiano da 

comunidade na qual a escola está inserida. Além de quais temas são de 

interesses dos/das nossas/as estudantes:

Marinho e Pinheiro (2012) destacam alguns procedimentos para 

enriquecer a experiência de leitura com a literatura de cordel: ler em voz alta, 

para percebermos o tom do cordel; aproveitar as temáticas trazidas nos cordéis 

para instigar o debate e discussões em sala de aula; musicar o cordel, pois eles 

podem ser cantados, permitindo assim uma experiência agradável e divertida 

de ser feita; realizar feiras de literatura de cordel, com exposição de folhetos, 

participação de cordelistas e cantadores, exposição de xilogravura, encenações 

de cordéis etc.; ilustrar as histórias lidas com desenhos criados pelos/as 

estudantes e trabalhar a criação de cordéis em que a criatividade inventiva será 

estimulada.

3
PROPOSTA DE LETRAMENTO LITERÁRIO
COM HEROÍNAS NEGRAS BRASILEIRAS
EM 15 CORDÉIS, DE JARID ARRAES

A autora da obra Heroínas negras brasileiras em 15 cordéis, Jarid Arraes 

nasceu em 1991 na cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri, Ceará, região que 

mantém viva a cultura local em suas mais diversas manifestações. Escritora, 

poeta e cordelista, já possui obras reconhecidas nacionalmente, como 

Redemoinho em dia quente, livro de contos e crônicas (premiado pela 

Associação Paulista de Críticos Teatrais na categoria contos e crônicas). Embora 

seja uma escritora do interior, Jarid fala em suas obras de temas urbanos, sobre 

conitos que aigem a sociedade de modo geral, como o racismo e machismo, 

sempre busca dar voz às minorias que não tiveram suas histórias contadas.
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De família de cordelistas, a caririense vai muito mais além de escrever de 

forma estereotipada, reforçando preconceitos atribuídos aos nordestinos, como 

a fome, a seca, a miséria. Ao tratar de outros temas, a escritora busca uma escrita 

de resistência. Por isso, escolhemos a obra Heroínas negras brasileiras em 15 

cordéis para o trabalho em sala de aula para promover o letramento literário por 

meio de círculos de leitura. A obra conta histórias de mulheres negras que 

resistiram a várias formas de opressão e exclusão social, mas que tiveram suas 

vozes silenciadas ao longo da história brasileira.

Embora a literatura de cordel não possuir o rigor cientíco dos estudos 

acadêmicos, ela é fonte das outras histórias não ociais, como mostra a própria 

Jarid Arraes em seus versos:

(...) Nas escolas não ouvimos Essa história impressionante Mas eu uso o 

meu cordel Que também é importante Para que você conheça

E não que ignorante. (...)

Esse é o nosso papel Considero obrigação Pra acabar o preconceito Pra 

espalhar informação Destruindo o racismo

E gerando informação. 

(ARRAES, Jarid, 2020, p.22)

Desse modo, ao trabalhar com o cordel em sala de aula, além de estarmos 

realizando o letramento literário, “ouviremos” outras histórias, outras vozes, 

conheceremos pessoas que, durante muito tempo, sofreram algum tipo de 

apagamento social. Por meio da história de vida de mulheres negras 

apresentadas por Jarid Arraes poderemos discutir temas que atravessam toda a 

sociedade brasileira, como questões de gênero, raça e classe. Temas muito 

presentes no cotidiano de crianças e jovens, principalmente, da escola pública 

brasileira.

Assim, após a apresentação da escritora é interessante questionarmos os 

estudantes sobre o título do livro por meio da escuta das impressões. Em 

seguida, podemos discutir a partir do questionamento: quais as heroínas 

negras brasileiras vocês conhecem a história? O que é cordel? Essas questões 

nos possibilitam reetir acerca da invisibilidade feminina negra e do gênero 

textual que será lido.

A realização da leitura pode ser realizada em duplas ou trios (a depender 

da quantidade de alunos), sugerimos que no primeiro momento a leitura seja 

silenciosa e após o mediador fazer as orientações, os cordéis deverão ser 

socializados oralmente com a turma.

É interessante destacar que nos 15 cordéis, Jarid Arraes nos conta e canta 

as histórias de Antonieta de Barros, Aqualume, Carolina Maria de Jesus, 

Dandara dos Palmares, Esperança Garcia, Eva Maria do Bonsucesso, Laudelina 

de Campos, Luísa Mahin, Maria Felipa, Maria Firmino dos Reis, Mariana 

Crioula, Na Agontimé, Tereza de Benguela, Tia Clara e Zacimba Gaba.
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Posteriormente a leitura, a apresentação e a discussão sobre as mulheres 

citadas acima podemos estabelecer as relações entre suas histórias. Uma vez 

que todas estas mulheres resistiram ao patriarcado, ao machismo, ao racismo, 

lutaram e atuaram socialmente em vários setores sociais. Algumas delas foram 

escritoras, professoras, políticas, líderes de grupos; outras foram princesas em 

seus países de origem, mas brutalmente transportadas para o Brasil, sofrendo 

todo tipo de violência.

A extrapolação da leitura pode ser por meio da confecção de painéis com 

cordéis ilustrados elaborados pelos estudantes com apresentação de heroínas 

negras brasileiras que não foram contempladas na obra de Jarid Arraes. A 

culminância da atividade pode ser realizada nos corredores da escola ou em 

uma manhã cultural para que mais pessoas possam conhecer sobre a obra e a 

releitura realizada em sala de aula mostrando a importância que os cordelistas 

têm para a sociedade.

Os cordelistas contam histórias de pessoas que realizaram algo relevante 

como um grande acontecimento histórico, outras de menor impacto social, mas 

de grande valia cultural, como as pelejas entre cantadores. Embora não se possa 

armar categoricamente que tais fatos sejam reais ou ctícios, é fundamental 

destacar que a literatura de cordel cria no imaginário grandes heróis e heroínas 

que têm seus feitos contados e cantados na história. Estas histórias são fonte de 

inspiração para a luta e resistência diante de qualquer forma de opressão:

(...) A história do meu povo Nordestino negro forte É tão rica e 

importante É vitória sobre a morte Pois ainda do passado Modicando 

nossa sorte.

Quando penso em Aqualtune Sinto encorajamento

A vontade de enfrentar De mudar neste momento

Tudo aquilo que é racismo E plantar conhecimento.

(ARRAES, 2020, p.32)

Ao contar sobre Dandara dos Palmares, Jarid Arraes destaca como as 

lendas são fundamentais para se construir guras que se tornam heróis, 

representantes de um povo, de uma nação:

Se você já ouviu falar Da história de Zumbi Peço então sua atenção Pro 

que vou contar aqui Talvez você não conheça Por incrível que pareça Por 

isso vou insistir (...) Foi Dandara o seu nome Que é quase como lenda 

Não há provas de sua vida E talvez te surpreenda Com o ar de fantasia 

De coragem e de magia Mas assim se compreenda. Não há dados 

registrados Sobre onde ela nasceu

Se ela foi brasileira Ou na África cresceu Se ela tinha liberdade Ela livre 

se verteu.

(ARRAES, 2020, p. 47-48)
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Portanto, podemos considerar como a vida de Dandara, como a de tantas 

outras mulheres, pode ser fonte de inspiração para um despertar de consciência 

de nossos jovens às diversas situações cotidianas que enfrentam dentro de sua 

comunidade como também da nação como um todo. Desse modo, ao se 

trabalhar os quinze cordéis sobre essas heroínas negras estaremos cumprindo 

com uma das principais funções do letramento literário: aprender a ler o 

mundo.

Considerações finais

Salientamos a importância do papel da literatura e de sua capacidade 

transformadora que deve ser uma prática em nossa sociedade. Principalmente 

no contexto escolar, local que se constitui como um dos principais espaços de 

contato e formação para a leitura do texto literário. O processo formativo do ser 

humano deve ser enriquecido por meio da arte e da literatura, por isso a 

diversidade de temáticas e representações são essenciais.

Buscamos neste trabalho demonstrar como a leitura da literatura de 

cordel contribuí para a formação de leitores literários. Ao valorizar a cultura 

popular, estaremos valorizando as próprias histórias de vida dos estudantes, 

que, muitas vezes, vivem inseridos dentro de comunidades que perpetuam, de 

algum modo, muitas tradições enraizadas na memória popular.

Além disso, destacamos a importância de se trabalhar em sala de aula 

temas vivenciados pelos próprios estudantes, como questões de gênero, classe e 

raça, deste modo atraindo olhares interessados para a arte literária que discute 

situações mais próximas às realidades de muitas pessoas. Não se trata de algo 

idealizado, mas arte de resistência e de combate.

Desse modo, consideramos que as reexões sobre o letramento literário 

por meio da realização de círculos de leitura são de extrema relevância para que 

a leitura de literatura possa contribuir para a formação humana. Por m, 

esperamos que a proposta de letramento literário com a obra Heroínas negras 

brasileiras em 15 cordéis, de Jarrid Arraes seja o despertar para a utilização de 

obras com temáticas sociais e a elaboração de proposta de letramento literário.
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Resumo

Gardenia Barroso Lima

Estamos vivendo um novo momento em que todos os prossionais estão 

se reinventando, transformando e adaptando suas prossões diante das novas 

realidades, não sendo diferente para os prossionais da educação. Em face de 

tudo que está acontecendo no mundo, o educador deve ter um olhar 

transformador, capaz de mudar o ambiente que está vivendo. No entanto, para 

que isso ocorra, é necessário uma abertura para o novo, como aprender novas 

habilidades e tomar atitudes que levem esses prossionais a praticarem 

metodologias engajadoras, interativas, diferenciadas e que mudem a posição 

de protagonistas para incentivadores, motivadores, descobridores de 

competências e de novos talentos. Assim, este artigo visa apresentar 

metodologias e ferramentas de aprendizagens ativas capazes de transformar a 

sala de aula em um ambiente interativo em que os alunos serão os protagonistas 

e terão a oportunidade de discutir assuntos, terem uma visão crítica, serem 

criativos, resolverem problemas, compartilharem opiniões e verem a sala de 

aula como um local estimulante e inovador. Usaremos as metodologias ativas, a 

taxonomia de Bloom (1956), as ferramentas digitais e as tics na elaboração de 

um plano de aula engajador e transformador, que apresente aos alunos 

momentos lúdicos e de muito aprendizado, conhecimento, desenvolvimento 

de habilidades e incentivo de tomadas de atitudes, com o objetivo de 

transformar o aluno em protagonista de seu conhecimento e deixar o professor 

como exemplo, inspiração, como também motivador e detector de resultados.

Palavras-chave: 

Metodologias ativas; Inovação; Professor; Educação.

16
Desafiando e Inovando o Convencional:
com Metodologias Ativas e Interativas

para uma Educação Transformadora.

1
EDUCAÇÃO
TRANSFORMADORA

A educação está passando por uma revolução, o cenário das instituições 

de ensino, bem como o comportamento dos alunos não são mais os mesmos, 

t u d o  m u d o u  s i g n i  c a m e n t e  e m  r e l a ç ã o  a o  p a s s a d o .

O uso da tecnologia tem transformado e impactando profundamente os 

comportamentos e hábitos das pessoas, e por este motivo, os educadores 

precisam estar preparados para saber lidar com essas mudanças  na sala de aula 
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e encontrar maneiras efetivas de integrar a tecnologia no processo de 

ensino e aprendizagem. Isso garantirá que os alunos possam adquirir 

competências e habilidades valiosas para se destacarem no mercado de 

trabalho que está cada vez mais competitivo e exigente. Pensando nesses 

aspectos, este artigo visa incentivar o uso de metodologias inovadoras como 

um diferencial para o engajamento nas aulas e assim capacitar o professor para 

usar a criatividade, a exibilidade, a tecnologia e a interatividade para que 

possa apresentar os conteúdos de forma engajadora e dinâmica, fazendo com 

que os alunos deixem de ser meros espectadores e passem a ser protagonistas 

de seus conhecimentos.

Nesse contexto, o uso da tecnologia e das metodologias ativas surgem 

para ajudar os educadores a transformarem a sala de aula em um local de 

aprendizagem interativa, capaz de desenvolver nos alunos uma visão crítica, 

protagonismo e criatividade, de forma que os mesmos se envolvam nas 

atividades do processo de aprendizagem. Assim os professores podem levar 

uma educação de qualidade e transformadora para todos, usando várias 

metodologias sem complexidade, porém saindo das aulas tradicionais, 

expositivas para as aulas interativas e com muita intencionalidade na trilha 

educacional.

O professor deve estar sempre atento às novas tendências e estimular seus 

alunos no pensamento crítico e colaborativo e, para isso, as metodologias ativas 

podem contribuir na aprendizagem. De acordo com Bacich (2018, p. 03), “o 

pensamento da Escola Nova converge com as ideias de Freire (1996), sobre 

educação dialógica, participativa que se desenvolve a partir da 

problematização da realidade”.

Assim, o uso das metodologias ativas podem transformar a sala de aula, 

trazendo diferentes formas de aprendizado como gamicação, storytelling, 

estudo de caso, protótipos, investigação de problemas, cultura maker, 

aprendizagem baseada em projetos, realidade aumentada, jogos, aplicativos, 

vídeos nas redes sociais, aprendizagem compartilhada, por pares, 

personalizada, sala de aula sem paredes, podcast, debates, painéis, criação de 

pôsteres, uso da inteligência articial, dentre outros.

Ao fazer o plano de ensino, o professor precisa incluir sempre um 

elemento surpresa em cada aula, buscando deixar o aluno empolgado em 

participar de seu próprio aprendizado. Deve- se sempre lembrar que os alunos 

estão acostumados com o uso das redes sociais, como feeds que são 

innitamente atualizados com novas informações.

Todavia, devemos lembrar que a realidade demonstra que essa 

exacerbada captação de conhecimento/notícias, consequência do ambiente 

digital, transformou os alunos em pessoas que não se aprofundam nos 

conhecimentos expostos, por consequência acabam sem adquirir 

conhecimentos. 
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Já dizia o economista Herbet Simon (2016-2001), na década de 70 que a 

quantidade de informação gera uma espécie de pobreza de atenção. Pode-se, 

ainda, acrescentar que pobreza de atenção gera pobreza de conhecimento, 

advindo daí a importância e a relevância do professor conseguir reter a atenção 

de seus alunos, pois somente assim eles serão capazes de conseguir 

conhecimentos e desenvolver suas competências.

Todas as metodologias aqui relacionadas precisam ter uma 

intencionalidade dentro da trilha de aprendizagem e para ter assertividade na 

utilização dessas ferramentas. Como sugestões sugere-se a taxonomia de 

Bloom (1956), que é um sistema de classicação usado para denir e distinguir 

diferentes níveis de cognição humana, tais como pensamento, aprendizagem e 

compreensão. A taxonomia de Bloom (1956) permite identicar quais ações e 

ou ferramentas que podem ajudar na elaboração do plano de aula e na aplicação 

do conteúdo, a m de que o discente torne-se engajado e ecaz, capaz de 

desenvolver competências práticas para o seu crescimento prossional.

É de conhecimento de todos que o professor pode exercer grande 

inuência na vida prossional dos alunos. Convém lembrar que desde 1980 

existem pesquisas que evidenciam que as empresas vêm passando pelo 

chamado downsizing, que é o achatamento da reestruturação que envolve 

redução de custos, eliminação de processos desnecessários, redução de pessoal 

e aumento da eciência corporativa. Assim, o mercado de trabalho para 

qualquer área abrirá mais oportunidades para as pessoas criativas, habilidosas, 

adaptativas, relacionais, colaborativas dentre outras competências que os 

professores devem buscar desenvolver nos alunos, independentemente da 

disciplina que está sendo ministrada, para que estes possam ter sucesso em 

qualquer área de atuação ou possível atuação.

Para tanto, o professor deve estar preparado para incentivar seus alunos a 

uma mudança de comportamento para que eles possam ter oportunidades de 

ingressar em um mundo do trabalho tão competitivo e desaador, bem como 

ajudá-los em sua integração com gerações diferentes da sua. Caso contrário, o 

aluno pode vir a ter problemas dentro das organizações ou até dentro de sua 

própria empresa, se este for o caso. Comungamos com os pensamentos de 

Grubb (2018, p. 17) ao dizer que “as empresas estão experimentando falta de 

trabalhadores, sobretudo de prossionais qualicados. Todavia, quando três 

ou até quatro gerações compartilham o local de trabalho, conseguir que todos 

trabalhem juntos em busca de um objetivo comum torna-se ainda mais difícil”.

Baseado na percepção do conito de gerações, do ensino baseado somente 

em aulas expositivas, da retenção da atenção dos alunos, da mudança de 

comportamento e o uso das tecnologias no cotidiano que este artigo apresenta 

uma sugestão de um método inovador de aprendizagem que o professor 

poderá aplicar em qualquer plano de ensino utilizando todos os recursos 

acessíveise possíveis das metodologias ativas, com o intuito de desenvolver 
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competências utilizando como base a taxonomia de Bloom (1956) e com o 

objetivo de transformar o conceito básico de ensino e aprendizagem para 

menos ensino e mais aprendizagem. Como diz o professor Paulo Tomazinho, 

em seu curso de Aprendizagem Assimétrica “ensino nem sempre signica 

aprendizagem”.

Dessa forma, quando o professor for elaborar seu o seu plano de aula, ele 

pode utilizar os verbos da taxonomia de Bloom para indicar as atividades e 

escolher os conteúdos que melhor se encaixem no aprendizado; bem como 

identicar quais competências precisam ser desenvolvidas na disciplina que irá 

lecionar, a m de tornar o conteúdo mais engajador, dinâmico e surpreendente 

para o aluno. Trata-se de uma estratégia desaadora, pois além de requerer um 

planejamento por parte do professor, também destaca a importância do aluno 

como protagonista de seu processo de aprendizagem. De acordo com um dos 

capítulos da coletânea Educação, Diálogo e Perspectivas de Gardênia (2021, p. 

169) “As metodologias ativas buscam atender às necessidades de 

aprendizagem e mudanças, sendo a melhor forma de aprender a aprender”.

2
A TAXONOMIA DE
BLOOM NA PRÁTICA:

A taxonomia de Bloom pode ser um aliado do professor para que o mesmo 

diversique suas aulas, trazendo para os alunos diversas formas de 

aprendizagem, uma vez que o educador estará usando sua criatividade pode 

incluir o conteúdo de sua disciplina dentro da taxonomia. O  importante desta 

ação é que o docente tenha a intencionalidade em desenvolver as competências 

certas de acordo com o conteúdo da disciplina, bem como incentivar aos alunos 

a desenvolverem as atividades que podem ser lúdicas ou literais.

Figura 1:

FerramentasQuadro 1: Quadro da Taxonomia de Bloom

Fonte : Liane M R Tarouco. Disponível em: encr.pw/XkSjm. Acesso em 23 de fev. 2023.
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Verbos: Memorizar, conhecer, recordar, relembrar.

Podem ser utilizados no início das aulas, no nal delas ou em qualquer outro 

momento que o professor ache necessário aplicar para uma revisão de 

conteúdo.

Ação: Revisão de conteúdo.

Ferramentas ou metodologia :

h t t p s : / / k a h o o t . i t /  o u  h t t p s : / / q u i z i z z . c o m /  ( g a m i  c a ç ã o ) 

https://www.mentimeter.com/ 

https://edupulses.io/atividades/

Verbo : Compreender, associar, descrever

Ação :  Compreensão e associação de palavras do conteúdo estudado.

Ferramentas ou metodologia:

 Elaboração de glossários

✔ https://myfreebingocards.com/virtual-bingo

✔ https://crosswordlabs.com/ (Palavra cruzadas)

✔ Caça palavras

✔ Resenhas críticas

✔ Elaboração de pôsteres para redes sociais ( copywhiting)

✔ Storytelling

✔ Interpretação de textos

✔ Encenações

Verbo : Aplicar, classicar, demonstrar

Ação :  Aplicação de conteúdo, gamicação, prototipagem.

Ferramentas ou metodologia:

✔ https://gamilab.com/

✔ https://www.educaplay.com/

✔ Design thiking

2.2
EXEMPLO DO USO DA TAXONOMIA
DE BLOOM NO PLANO DE ENSINO:
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✔ https://pt-br.padlet.com/

✔ Trello

✔ https://create.kahoot.it

✔ https://quizizz.com/

✔ Excell

✔ Blogs

Verbo : Analisar, comparar, diferenciar

Ação :  Incentivar o processo de tomada de decisão

Ferramenta ou metodologia:

✔ https://www.mentimeter.com/

✔ https://strawpoll.vote/create

✔ https://azure.microsoft.com/

✔ Microsoft to do

 Enquete no meet

✔ Mapa mentais

✔ Vivências práticas / Visitas técnicas

Verbo : Criar, construir, desenvolveAção: criação, elaboração de videos, 

podcast, projetos, aprendizagem baseada em problemas.

Ferramentas ou metodologia:

✔ AutoDraw.com

✔ Aulas invertidas, Sala de aula sem paredes, Elaboração de projetos

✔ Cultura Maker

✔ Design Thinking

✔ E-books

✔ Trello, Assana

✔ https://toontastic.withgoogle.com/

✔ Elaboração de vídeos, podcast, entrevistas

✔ https://br.qr-code-generator.com/ (criação de Qrcode)

✔ Apredizagem baseada em problemas e ou projetos

✔ https://pt-br.padlet.com ( criação de página com conteúdo)

✔ Formulários interativos
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Além da utilização da taxonomia de Bloom adaptada para diversicar e 

engajar os alunos na sala de aula, o professor também poderá utilizar as seis 

rubricas e árvores de decisão do 21 CLD ( curso da Microsoft para educadores); 

Design da aprendizagem do século XXI, que objetiva trabalhar as habilidades 

de construção do conhecimento, colaboração, resolução de problemas e 

inovação no mundo real, comunicação com habilidades, autorregulação, ICT 

tecnologia da informação e comunicação para aprendizagem. O professor, em 

seu planejamento da construção do conhecimento, poderá utilizar a árvore da 

decisão e usar os níveis para planejar as ações necessárias nas aulas:

3
CURSO DA MICROSOFT E FERRAMENTAS DIGITAIS
PARA MELHORAR A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

A taxonomia de Bloom, além de ajudar o professor no planejamento de suas 

aulas, também contribui para o desenvolvimento de competências, de acordo 

com a intenção do conteúdo a ser estudado. Assim os professores podem 

elaborar suas próprias metodologias, tendo como base as metodologias 

ativas, o plano de aula e a própria taxonomia de bloom.

Quadro 2:

Árvore de Decisão: Construção de conhecimento

Fonte: Design da Aprendizagem no Século XXI: Curso 4 - Construção de conhecimento. 

Disponível em: acesse.one/j35jd. Acesso em 23 de fev. 2023.
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Neste tipo de planejamento utilizando a Árvore de Decisão na construção 

do conhecimento, é importante que o professor elabore seu plano de aula de 

forma exível e adaptativa, evitando a simples transmissão de informação, 

mudando o estado do aluno, até então passivo, geralmente reprodutor do que 

ouve do professor de forma oral ou escrita, para atuar de maneira ativa, 

colaborativa e participativa na construção de seu próprio conhecimento.

No início, todo planejamento sempre é mais desaador, pois o professor 

deve conhecer o perl da turma para aplicar as metodologias cabíveis. É 

importante que o educador tenha a exibilidade de mudar de estratégia ao 

longo do andamento da turma, uma vez que dependendo dos resultados, o 

docente perceberá quais metodologias são mais ecazes e engajadoras. Vale 

salientar que as turmas são muito heterogêneas, e que for aplicado em uma 

pode não dar certo em outra. Sendo assim, essa metodologia não é rígida, mas 

sim um experimento de acordo com o perl da turma e do professor. Com uso 

dessas metodologias e ferramentas, o professor poderá avaliar constantemente 

seu trabalho, traçar metas e mudar rotas e se desenvolver, ou seja aprender a 

aprender. Portanto, não só o aluno ganha com essa mudança, mas todos os 

envolvidos se beneciarão dessa transformação da sala de aula.

Para que os educadores possam inovar na sala de aula não são necessários 

grandes investimentos. Mesmo assim, é importante, também, a possibilidade 

de investimentos para o aprimoramento por meio de cursos e/ou 

especializações que visem melhorar sua capacidade de educar. Mas sabemos 

que as condições nem sempre são favoráveis, mas isso não deve signicar que o 

mesmo não possa aprender e desenvolver-se nessa nova forma de educar. O 

mais importante é o interesse na busca contínua de conhecimento, uma visão 

crítica e a curiosidade, que não deve ser descartada e sim utilizada de forma 

criativa, assertiva e com mudança de paradigmas.

Silva (2018, p. 14) arma que "um avião depende de muita energia e 

combustível nos instantes iniciais, antes de decolar. Vencer a inércia é 

desaador. Contudo sabemos que vencida esta etapa, ca muito mais fácil 

decolar”. Usando-nos dessa analogia, queremos incentivar o professor a mudar 

o plano de voo, destacar-se e tornar-se referência na sua área de atuação, 

fazendo voos cada vez mais altos.

4
INOVAR NA
SALA DE AULA
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Na construção do conhecimento, o professor precisa ter em seu plano de 

aula uma intencionalidade em todas suas ações, bem como saber e utilizar com 

criatividade as ferramentas possíveis para o desenvolvimento de habilidades e 

competências de seus alunos.

O docente precisa ter um autoconhecimento e saber fazer uma 

autoavaliação para ajudá-lo na compreensão e identicação do perl de seus 

alunos. Convém lembrar da heterogeneidade da turma, por isso o professor 

precisar ser assertivo com todos, trabalhando sempre visando a equidade do 

grupo, advindo daí a necessidade de utilizar várias técnicas para conseguir o 

engajamento de todos os alunos, pois para aprender é necessário que eles 

estejam atentos e perceptivos, sejam eles de comunicação visuais, auditivos ou 

cinestésicos.

Como exemplo pode-se citar o uso de slides para engajar os visuais, 

storytelling para os auditivos e cultura maker para os cinestésicos. Mas isso não 

quer dizer que os alunos aprendem somente de uma forma, mas que o professor 

deve usar em suas aulas todas as formas de comunicação para que haja 

equidade no ensino e assim envolver qualquer tipo de perl em suas aulas 

através da observação, leitura, senso crítico, experimentação, imaginação, 

raciocínio lógico, discussão, reexões, práticas etc.

5
ENSINADO ALUNOS VISUAIS,
AUDITIVOS E CINESTÉSICOS

Quando falamos em slides é importante destacar que esse tipo de 

apresentação para ser engajadora é necessário que seja utilizada como um 

outdoor e não como um livro cheio de parágrafos. Quando o slide tem muitas 

informações textuais, deixa o aluno desatento e/ou desinteressado. É 

importante usar elementos criativos para que o aluno faça analogias com as 

guras mostradas, ou com linhas do tempo, cores, fontes etc, dando a 

oportunidade de trabalhar a visão crítica do aluno ao ver o slide.

Se for para ele ler o que está escrito no slide é melhor dar um livro, apostila 

ou um texto para que ele possa acompanhar a leitura.

O slide também pode ser interativo, em que o aluno assiste pelo 

smartphone e pode interagir com o professor, ou o professor pode pedir aos 

alunos que elaborem os slides daquele assunto. Existem várias possibilidades 

de uso de slides criativos e ou gratuitos: 

5.1
UTILIZANDO
SLIDES NA SALA DE AULA
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✔ https://app.genial.ly/

✔ https://www.emaze.com/pt/

✔ https://www.free-powerpoint-templates-design.com/

✔ https://prezi.com/pt/

✔ https://www.slidescarnival.com/pt-br

✔ https://workspace.google.com/

✔ https://www.canva.com/pt_br/

O professor pode alternar sempre que possível a utilização de slides, que 

podem ser simplesmente substituídos por visitas técnicas, leituras em 

bibliotecas, podcast, entrevistas, relatórios de atividades, resumos de textos, 

seminários, lmes, séries, dentre tantas outras possibilidades de atividades.

5.2
STORYTELLING COMO
FERRAMENTA DE ENSINO

O uso do storytelling como ferramenta de aprendizagem é uma forma de 

engajar os alunos no contexto do conteúdo, existindo diversas formas de contar 

uma história para que ela seja capaz de reter atenção e passar conhecimento, por 

exemplo :

✔ Tradicional – oral contar a história do conteúdo

✔ Quadro visual

✔ Seriado, música, teatro , literatura

✔ Jogos (video game)

✔ Ensinamentos / vivências / História através das lentes /fotograa

Se o professor usar o storytelling como ferramenta, poderá usar também a 

jornada do herói como instrumento para contar uma história. Essa metodologia 

é muito utilizada em lmes e séries para deixar o público interessado no 

assunto e aumentar o interesse no conteúdo. 

A metodologia criada por Joseph Campbell em seu livro O Herói das Mil 

Faces destaca uma história contada em doze passos, o que torna o assunto 

emocionante. Pode ser usada pelo próprio professor para transformar um 

conteúdo em uma história interessante ou colocar os alunos para pesquisarem 

um assunto e apresentá-lo em forma de história usando os doze passos da 

jornada do herói.
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Para diversicar as aulas em quaisquer disciplinas Silva (2018) 

evidenciam algumas possibilidades como o uso de seminários, estudos 

dirigidos, painéis, simpósios, estudo de caso, debates, grupos de oposição, 

discussão em classe, criação de pôsteres, apresentação de resenhas, relatórios 

de viagens, criação de testes,  entrevistas, apresentação de telejornal, projeto de 

leitura, portfólios digitais, vídeos individuais ou em grupo, gincanas, criação de 

paródias, jogos, criação de jornal, levantamento de soluções, elaboração de 

mapa mentais, criação de blogs, sites, elaboração de livros. Todas essas 

ferramentas podem ser utilizadas de forma colaborativa, em que o próprio 

aluno tenha a possibilidade de participar ativamente de todas as aulas.

Com essa diversidade de metodologias, segundo Claxton (2019) os 

alunos podem desenvolver várias habilidades como: observação, leitura, 

análise crítica, experimentação, raciocínio lógico, imitação, discussão, 

reexões, prática.

5.3
ENSINADO ALUNOS VISUAIS,
AUDITIVOS E CINESTÉSICOS

Considerações finais

Percebe-se que não é necessário a utilização de muitos recursos e ou 

conhecimentos tecnológicos para fazer uma aula inovadora. Existem várias 

formas de surpreender os alunos levando em consideração o elemento 

surpresa. Lembrando que a cultura digital também traz diversas possibilidades 

de ministrar uma aula de forma engajadora, dinâmica e ecaz. O mais 

importante é ter criatividade e saber encaixar os conteúdos nas ferramentas que 

já existem, pois como arma Bacich (2018, p. 01), “a cultura digital demanda 

abertura e exibilidade para conviver com os uxos diversicados de 

informações, onipresentes e multiplicidade de letramento, diversidade, 

ambiguidade e incerteza do conhecimento, que se expande na inter- relação 

entre o saber cotidiano e o conhecimento cientíco ”.

Dessa forma os conceitos de gamicação, sala de aula de aula invertida, 

cultura maker, aprendizagem baseada em projetos ou problemas dentre outros 

podem ajudar o professor a inovar e transformar a sala de aula.

O objetivo é fazer com que o professor saia da zona de conforto, 

eliminando a ideia da escola como instrumento de controle, com rígidas 

padronizações de ensino, submissão, uniformidade, criando assim um 

ambiente propício para desenvolver um novo estilo de educação baseada no 

desenvolvimento da visão crítica e da criatividade, incentivando os alunos a 

identicarem suas reais potencialidades, a saberem administrar bem seus 

pontos de melhorias. 
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Portanto os professores têm uma missão fundamental que devem praticar 

com dedicação, entusiasmo e vontade de fazer a diferença. Eles podem sim, 

propiciar com suas aulas um ambiente inovador, colaborativo, criativo, e acima 

de tudo promover habilidades metacognitivas, respeitando todos os pers de 

alunos e deixando-os sempre no centro da aprendizagem. Assim, podemos 

perceber a importância do professor no processo educacional dos alunos, 

lembrando que o processo de aprendizado do mestre também deve ser 

contínuo, ou seja, o professor deve buscar sempre ter novos conhecimentos e 

aprendizados.
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Resumo

Rosimeire Alves Magalhães

O presente trabalho trata e analisa os métodos didáticos e o letramento no 

processo de ensino-aprendizagem dos discentes. A educação brasileira mesmo 

tendo passado por algumas mudanças ainda é muito presente o método 

tradicional de ensino e isso afeta intimamente a formação sociocognitiva do 

aluno. Nesta pesquisa foi utilizada uma abordagem bibliográca para 

argumentar o assunto central deste trabalho. O intuito é apontar a necessidade 

do docente de inovar suas estratégias metodológicas de ensino para fazer com 

que o aluno possa ver o mundo com novas perspectivas e ter a compreensão do 

seu papel no local em que está inserido. Conclui-se que para a formação de 

alunos letrados e aptos a operar como seres pensantes em sociedade, é preciso 

de professores dispostos a modicar e romper os métodos tradicionais de 

ensino.

Palavras-chave: 

Didática; Letramento; Práticas; Leitura.

17A Relação Entre a
Didática e o Letramento

Introdução

Esse trabalho apresenta e estabelece uma relação entre a didática e o 

letramento. Ambos consistem e representam elementos importantes para 

aprendizagem. Enquanto que a didática apresenta a dinâmica e 

instrumentalização utilizada na sala de aula, o letramento é a consequência e o 

resultado da aplicabilidade da didática.  

Apesar de algumas modicações já realizadas na educação brasileira, esta 

ainda enfrenta um grande desao no que diz à sua qualidade, pois a didática 

utilizada pelos professores tem muitos resquícios das práticas tradicionais. 

Assim, essa temática traz a importância da educação pautada na formação 

integral do aluno, tendo em vista que já não se permite formar alunos utilizando 

práticas tradicionais, ou seja, cabe à escola desenvolver nos alunos um 

crescimento educacional integral, para que eles sejam capazes de fazer uma 

leitura de mundo, atuar verdadeiramente na sociedade em que vivem e não 

somente decodicar letras.

Dessa forma, este estudo tem como objetivo principal analisar a relação 

entre a didática e o letramento nas formas diversas que o aluno aprende.
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 Trata-se de uma abordagem bibliográca, baseada em autores 

renomados na temática e que contribuíram diretamente com a abordagem 

sobre a relação da didática e o letramento.

2 METODOLOGIA

Esse estudo foi pautado em uma abordagem bibliográca. A atividade 

básica na pesquisa bibliográca é a investigação em material teórico sobre o 

assunto de interesse. Segundo Cervo e Bervian (1983, p. 61), a pesquisa 

bibliográca “constitui o procedimento básico para os estudos monográcos, 

pelos quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema”.

Portanto, o aprofundamento bibliográco sobre a teoria de autores 

renomados nos permitiu descrever a relação didática e letramento, e apresentar 

os entraves e a contribuição na relação entre esses dois elementos. 

Seguimos também as orientações de Gil (2008) para embasar a abordagem 

bibliográca, pois é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos cientícos. 

3
REFERENCIAL
TEÓRICO 

A  d i d á t i c a  é  f u n d a m e n t a l  à  d o c ê n c i a  e  a o  p r o c e s s o  d e 

ensino/aprendizagem porque instrumentaliza o professor para atividades 

práticas, relacionando a teoria com o cotidiano escolar.

A didática da alfabetização-letramento, em muitas situações, restrita a 

estratégias pedagógicas unicadas e seguindo certa rotina, ou seja, 

todos os alunos realizando as mesas atividades, ao mesmo tempo, 

independente do seu processo de leitura e escrita. Professoras 

determinam a tarefas, explicam e o aluno executa. A intervenção 

constante e planejada para que o aluno avance, muitas vezes, não 

acontece (MELGAREJO, 2016, p. 3).

Assim, a didática explica os processos de ensino-aprendizagem para 

propor sua realização consequente com as nalidades educativas, ou seja, 

consiste em unicar certas situações em uma estratégia pedagógicas. Dessa 

forma, todo e qualquer aluno pode realizar sua atividade em conjunto, 

independentemente de como será realizada a sua leitura ou escrita.

Pereira (2020, p. 1) arma que

[...] a palavra didática está presente de forma imperativa, anal são 

componentes fundamentais do cotidiano escolar os materiais didáticos, 

livros didáticos, projetos didáticos e a própria didática como um 

instrumento qualicador do trabalho do professor em sala de aula.
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Didática é um ramo da ciência pedagógica que tem como objetivo de 

ensinar métodos e técnicas que possibilitam a aprendizagem do aluno por parte 

do professor ou instrutor. É uma disciplina prática, ainda que tenha como base 

as teorias pedagógicas que analisam os métodos mais convenientes a aplicar-se. 

A didática concretiza estes métodos em situações especícas escolhendo os 

melhores caminhos em cada caso para chegar a uma determinada meta 

(SANTOS; ANDRADE; QUEIROZ, 2018).

Pereira (2020, p. 2) corrobora que “a didática é mais do que um termo 

utilizado para representar a dicotomia entre o bom e o mau, o professor ou para 

designar os materiais utilizados no ambiente escolar”. O autor coloca que 

ambas partes devem estar em harmonia, ou seja, o professor e seu método 

devem representar uma didática como um todo. 

Libâneo, (1994, p. 21) ressalta 

[...] as inuências educacionais e didáticas como fatores fundamentais 

das desigualdades entre os homens, sendo o contexto sócio-histórico da 

comunidade um traço fundamental no desenvolvimento dos atos 

coletivos que contribui na politização da prática educativa.

A aplicabilidade da didática representa fatores representativos para que 

cada ser humano possa compreender seu papel onde está inserido, mas 

principalmente o professor deve contribui para desenvolvimento integral do 

aluno. 

Para Klein (2006, p. 1), “a Didática, antes dos sostas, não era conhecida 

pelos homens. Ela tinha outras características, menos formais e articiais, 

voltadas para a prática da vida cotidiana, dava se de maneira natural”.

Todos os homens têm a capacidade para se tornarem educadores, sejam 

eles Chefes de Estado, Pastores de Igrejas, Diretores de Escola. Para que 

isso aconteça, antes de qualquer coisa, além de ter o desenvolvimento da 

inteligência e a educação de si mesmos marcados por vidas virtuosas, 

aqueles que se propuserem a educar devem antes de qualquer coisa 

compreender que a prática do ensino é uma arte, e como toda arte, 

precisa de técnica para ser mais bem aprendida e compreendida 

(KLEIN, 2006, p. 6).

Diante disso, o professor pode utilizar-se de várias técnicas, como aula 

expositiva, leitura, recursos visuais, aula dialogada, entre outros.

Nessa perspectiva, toda e qualquer técnica ajudará o professor no 

processo educativo; essas técnicas estão nos parâmetros curriculares 

educacionais para ajudar o professor em seu processo de ensino aprendizagem. 

Melgarejo (2016, p. 4) dene letramento:
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Assim, o letramento não serve como mero processo de aprendizagem, 

mas exerce o papel fundamental como prática social da vida do indivíduo, para 

que o indivíduo possa ter a compreensão de todos os saberes que o cercam. 

A abordagem dessa temática torna-se importante para provocar a 

compreensão de que a didática pressupõe as práticas estabelecidas e 

desenvolvidas em sala de aula, e o letramento é o desenvolvimento que vive o 

aluno. 

As práticas educacionais devem levar em consideração a dinâmica de 

ensinar letrando, sendo muito importante para os alunos fazerem leitura do 

mundo; isso torna-se algo indissolúvel para a aprendizagem.

No que se refere às facetas do letramento, Soares (2015, p. 15) cita a 

“imersão das crianças na cultura escrita, participação em experiências variadas 

com a leitura e a escrita, conhecimento e interação com diferentes tipos e 

gêneros de material escrito”.  

Ainda de acordo com Soares (2015, p. 16), podemos enumerar 

O estado em que vive o indivíduo que não só sabe ler e escrever, mas 

exerce as práticas sociais de leitura e escrita que circulam na sociedade 

em que vive; sabe ler jornais, revistas, livros; sabe ler e interpretar 

tabelas, quadros e formulários, suas contas de luz, água e telefone.

[...] consciência fonológica e fonêmica, identicação das relações 

fonema-grafema, habilidades de codicação e decodicação da língua 

escrita, conhecimento e reconhecimento dos processos de tradução da 

forma sonora da fala para a forma gráca da escrita.  

A pessoa alfabetizada é capaz de reconhecer a relação entre o símbolo 

escrito e as formas faladas; na acepção atual de alfabetismo, ser alfabetizado é, 

portanto, mais que simplesmente ser capaz de ler e escrever o próprio nome e 

de reconhecer símbolos isolados como se fossem desenhos.

4
RESULTADOS
E DISCUSSÃO 

A partir de um estudo aprofundado sobre essa temática, não se pode, em 

nenhum momento do processo educativo, dissociar a didática do letramento, 

pois é a partir de uma que a outra se concretiza. Em outras palavras, para que o 

aluno seja formado dentro de uma perspectiva de letramento, a didática 

utilizada no processo de ensino e aprendizagem deve ser vivenciada de forma a 

conseguir um desenvolvimento amplo desse aluno. 

O letramento, didaticamente falando, é a realização de uma abordagem 

de leitura de mundo; para que o aluno seja dinâmico e atuante na sociedade em 

que vive, ele deve ser um sujeito letrado. 
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Muito mais do que decodicar, a leitura é experimentada e vivenciada em 

seu cotidiano.  

Assim, entendemos que não existe letramento sem uma didática 

diversicada e atual; ou seja, deve-se extinguir das salas de aula qualquer 

prática condizente com as formas tradicionais de ensino.

Considerações finais

A formação integral de um aluno depende muito da didática do professor 

em sala de aula. Mesmo após vários estudos comprovarem que as práticas 

tradicionais não contribuem em nada com o desenvolvimento dos alunos, estas 

ainda continuam permeando as salas de aula no Brasil. Portanto, para a 

formação de alunos letrados, capazes de atuar de forma crítica e construtiva na 

sociedade em que vivem, as práticas educacionais devem ser construídas 

mediantes conhecimento prévio dos alunos. 

Além disso, o conteúdo também deve ser motivador e prazeroso, e muito 

bem relacionado com o cotidiano dos alunos para que a aprendizagem seja 

experenciada e concretizada dentro círculo de vida desse aluno. 

O letramento é um pouco mais profundo do que a alfabetização. Ele 

corresponde à interpretação e ao domínio da língua, e não apenas à 

decodicação dela. Quando o aluno é capaz de entender um texto, interpretar 

uma história, falar com clareza e se expressar de forma ecaz por meio das 

palavras empregadas por ele, torna-se então um indivíduo letrado.
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Resumo

Mozart Pereira da Silva Neto, Byanca Nicolle Cezar Carneiro Xavier

Este artigo tem como principal objetivo expor a versatilidade de atuação 

do sujeito licenciado no curso de Pedagogia. Isso porque muitos acreditam que 

ele está restrito ao quadrado da sala de aula. Contudo, o pedagogo é capaz de 

trabalhar também em outros segmentos, como por exemplo, nos âmbitos 

hospitalar e empresarial. Assim, visamos desmisticar a gura do pedagogo, 

que foi construída ao longo da história; apresentamos as leis que embasam a 

funcionalidade desse prossional em diversas possibilidades e quais são seus 

papéis, responsabilidades e, principalmente, quais são as suas contribuições e 

os resultados alcançados.

Palavras-Chave: 

Desenvolvimento; Gestão; Pessoas; Pedagogo

18O Pedagogo e as suas
Múltiplas Performances

Introdução

A pedagogia teve início na Grécia antiga, originada a partir da palavra 

Paidagogos, formada a partir da junção entre paidós (criança) e agogos 

(condutor). Logo, o termo “pedagogo” representa a condução de crianças; em 

outras palavras, o pedagogo é o prossional responsável pelo ensino das 

crianças. Por isso, inicialmente, a pedagogia estava restritamente associada à 

educação infantil. Contudo, a palavra pedagogia foi ressignicada e, 

atualmente, sua abrangência vai muito além disso. Isso ocorreu devido a 

necessidade do Pedagogo atuar também em espaços não escolares.

Segundo Jaeger (1986), a origem da problemática pedagógica também 

seria grega, com origem nos sostas, que teriam trazido ao plano das ideias, da 

sua elaboração consciente, o fazer da educação.

Roma, por sua vez, incorporou o termo e a problemática pedagógica. Na 

língua latina, segundo Saviani (2008), essa problemática expressava-se pelas 

palavras “paedagogatus” e “institutio”, assumindo igualmente o signicado de 

educação ou formação. 

O autor ressalta ainda que a trajetória histórica da problemática da 

pedagogia não coincide com a trajetória do termo; vários educadores como
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Quintiliano, Montaigne, François Mauriac, Santo Agostinho, Santo 

Thomas de Aquino escreveram obras sobre a problemática pedagógica, sem 

recorrer ao termo “pedagogia”. Assim, também Comenius, que representa um 

marco no desenvolvimento da pedagogia, tomou a palavra “didática” para 

articular as suas reexões; Condorcet deu preferência a expressões tais como 

“método de ensinar”, “arte de ensinar”, “instrução”. A partir do século XIX, 

graças, sobretudo, à contribuição de Herbart, generalizou-se o uso do termo 

“pedagogia” para nomear a “conexão entre a elaboração consciente da ideia da 

educação e o fazer consciente do processo educativo, o que ocorreu mais 

fortemente nas línguas germânicas e latinas do que nas anglo-saxônicas 

(SAVIANI, 2008). No Brasil, Paulo Freire é conhecido como o patrono da 

educação, devido a sua jornada extraordinária voltada para a educação. Ele foi 

um dos mais importantes pedagogos brasileiros e um dos mais respeitados 

intelectuais de todos os tempos da pedagogia mundial. Freire foi responsável 

pela criação de um método de ensino inovador, pois acreditava que a educação 

era uma ferramenta essencial para a transformação da sociedade. Ele criou a 

Pedagogia do Oprimido, e seu método de alfabetização de adultos foi 

implementado no Brasil e em vários outros países. Em uma de suas várias frases 

célebres, Paulo Freire diz que “todo ato cultural é pedagógico e todo ato 

pedagógico é cultural”. 

A Pedagogia é a ciência ou disciplina cujo objetivo é a reexão, a 

classicação, a sistematização e a análise do processo educativo. Manter-se 

atualizado sobre as novas práticas, metodologias e tecnologias de ensino é, sem 

sombra de dúvidas, considerado o principal desao dos prossionais da área 

de pedagogia. No mundo tecnológico em que vivemos é imprescindível 

desenvolver novas competências e habilidades para ensinar, pois essa o mundo 

está em constante mudanças, com transformações cada vez mais aceleradas e o 

prossional pedagogo precisa adaptar-se e trazer consigo estas transformações.

O presente artigo tem como objetivos especícos:

a) Expor o modo como os pedagogos eram vistos na sociedade e sua 

trajetória histórica até os dias atuais;

b) Salientar as leis que foram criadas para garantir seus direitos de atuação;

c) Conhecer áreas diversas onde se aplica a pedagogia;

d) Enfatizar a pedagogia empresarial com profundidade.

O trabalho será desenvolvido através de pesquisa bibliográca, e do 

estudo de caso, que, segundo Yin (2001), é um método qualitativo cujo objetivo 

é compreender melhor os fenômenos individuais na infância e processos 

educacionais, através do levantamento e coleta de dados mais subjetivos, 

buscando compreender e interpretar determinados comportamentos, 

expectativas, opiniões, percepções, sentimentos, entre outros aspectos.
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2
A FORMAÇÃO
DO PEDAGOGO

Nos cursos de graduação e pós-graduação, o pedagogo é preparado para 

lidar com diversos públicos, do infantil ao adulto; ele é o responsável por 

desenvolver habilidades e competências de modo integral dos sujeitos 

inseridos na sociedade. Esse prossional está apto para atuar em diversos 

segmentos do mercado, que estão sempre voltados para a aquisição de 

conhecimento, formação e desenvolvimento dos sujeitos, e em áreas que vão 

muito além da sala de aula.

Ele é responsável por apresentar oportunidades e não apenas ser um mero 

transmissor de conteúdo. Para Freire (1997, p. 25), “[…] ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou sua 

construção”. Desse modo, o prossional forma pessoas autônomas, críticas, 

reexivas e, consequentemente, ativas. É papel do pedagogo, instigar e aorar 

os conhecimentos já existentes; a bagagem cultural é de extrema importância 

para o processo de ensino e aprendizagem, pois é todo o aprendizado adquirido 

ao longo da vida de forma informal, ou seja, é o conjunto das informações que 

estão acessíveis no dia a dia de cada indivíduo.

A partir deste pressuposto, é essencial propiciar condições aos educandos 

para que adquirem novas aprendizagens da forma mais natural possível, 

respeitando a realidade em que o sujeito está inserido, e potencializando 

saberes. Nesse sentido, o pedagogo se torna um mediador, e um bom mediador 

é aquele que consegue enquanto fala trazer o aprendiz até a intimidade do 

movimento de seu pensamento.

2.1
LEIS DE EMBASAMENTO EM
ESPAÇOS NÃO ESCOLARES

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Pedagogia, as atividades docentes englobam:

IV - Trabalhar, em espaços escolares e não escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento 

humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo; [...]

XIII - Participar da gestão das instituições planejando, executando, 

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em 

ambientes escolares e não escolares [...];

XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: 

sobre alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes 

desenvolvem suas experiências não escolares; sobre processos de 

ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos; sobre 

propostas curriculares; e sobre organização do trabalho educativo e 

práticas pedagógicas [...] (BRASIL, 2006).
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Assim, notamos que é nítida a dimensão que vai além do que estamos 

acostumados a pensar em relação a este prossional da educação; ele não se 

restringe somente à sala de aula, mas à formação inicial e continuada do ser 

humano em todos os âmbitos.

3
A NECESSIDADE DO
PEDAGOGO EM OUTROS CAMPOS

A educação está em tudo e em todos os momentos de nossas vidas; por 

isso, é preciso que a sua construção seja diária, conforme vamos evoluindo e 

interagindo com outros sujeitos e conhecendo novas culturas, pois evoluir faz 

parte de um processo educacional.

Paulo Freire (2001, p. 27) diz que o homem “[...] é um ser na busca 

constante de ser mais e, como pode fazer esta autorreexão, pode descobrir-se 

como um ser inacabado, que está em constante busca. Eis aqui a raiz da 

educação”.

Além de atuar em sala de aula, na área da educação, o mercado de 

trabalho do pedagogo é bastante amplo e, cada vez mais, diversicado. O 

prossional da pedagogia pode atuar em diversos campos, como ambientes 

hospitalares, em núcleos de educação a distância, em agências de turismo e 

também na área de pedagogia empresarial. Ele age sempre dentro de suas 

habilidades pedagógicas, que estão relacionadas ao âmbito da capacitação, 

desenvolvimento e treinamento em empresas, seguindo metodologias para 

disseminar o conhecimento e propagar as informações. Logo, este prossional 

t r a b a l h a  c o m o  u m  m e d i a d o r  e  f a c i l i t a d o r  d a  a p r e n d i z a g e m 

independentemente do ambiente que está inserido. 

Pedagogia é o campo de conhecimentos que se ocupa do estudo 

sistemático da educação – do ato educativo, da prática educativa como 

componente integrante da atividade humana, como fato da vida social, 

inerente ao conjunto dos processos sociais. Não há sociedade sem 

práticas educativas. Pedagogia diz respeito a uma reexão sistemática 

sobre o fenômeno educativo, sobre as práticas educativas para poder ser 

uma instância orientadora do trabalho educativo. Ou seja, ela não se 

refere apenas às práticas escolares, mas há um imenso conjunto de 

outras práticas. O campo do educativo é bastante vasto, uma vez que a 

educação ocorre em muitos lugares e sob variadas modalidades [...], de 

modo que não podemos reduzir a educação ao ensino e nem a pedagogia 

aos métodos de ensino. Se há uma diversidade de práticas educativas, há 

também várias pedagogias (LIBÂNEO, 2005, p. 156).

Em espaços conhecidos como não escolares, o papel do pedagogo também 

é muito importante porque ele passa a ser mediador e articulador da 

aprendizagem, analisando e avaliando o comportamento humano.
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3.1
A pedagogia
hospitalar

A pedagogia, no âmbito hospitalar, é um desao muito signicativo 

dentro de hospitais e clínicas, pois exige um direcionamento ainda mais 

singular, e atividades direcionadas a um paciente em vulnerabilidade, ao 

mesmo tempo em que é necessário ensinar e proporcionar momentos leves para 

amenizar os sofrimentos causados pela enfermidade.

Na legislação, tem-se a Política Nacional de Educação Especial, que 

declara o atendimento de crianças em classes hospitalares, preservando o 

direito do ensino escolar, garantindo, assim, uma sociedade mais justa.

de tratamento de saúde mais prolongado, que, por questões de saúde, 

necessitam se isolar do contato com os demais colegas para se preservar. Sendo 

assim, o pedagogo será responsável por acompanhar estes pacientes para que 

eles estejam em dia com os conteúdos quando retornarem ao convívio com 

outros alunos. 

Além disso, o Pedagogo Hospitalar também pode fazer atendimentos em 

domicílio, durante o período de recuperação dos pacientes, ou seja, ele é o 

grande responsável por acompanhar o paciente durante a ausência escolar e 

dar continuidade em seu desenvolvimento individual.

Sua missão também está relacionada com o resgate da autoestima que, 

muitas vezes, é perdida devido ao quadro clínico e a internação hospitalar. 

Como são pacientes que apresentam uma certa diculdade para entender o que 

está acontecendo, a parte emocional é um pilar essencial. É preciso aprender a 

lidar com esse período distante dos colegas, entender o que está acontecendo 

tanto no âmbito físico, quanto no âmbito psicológico, porque ele precisa desse 

tempo de afastamento e como o aprendizado da escola pode fazer a diferença 

para o aluno (NASCIMENTO, 2021).

Não diferente da sua atuação em sala de aula, o contato com os familiares 

também nesses casos, é crucial, pois o pedagogo orienta os pais ou responsáveis 

pelo paciente sobre o andamento do aprendizado. Tendo a oportunidade de 

obter detalhes sobre a rotina de vida do aluno contribuindo principalmente na 

elaboração de atividades especícas que sejam mais adequadas para cada 

situação. Trazendo assim, tranquilidade e conança durante essa troca de 

contato (NASCIMENTO, 2021).

[...] O Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação 

Especial, promulga a Política Nacional de Educação Especial (PNEE), 

que dene a classe hospitalar como um “ambiente hospitalar que 

possibilita o atendimento educacional de crianças e jovens internados 

que necessitam de educação especial e que estejam em tratamento 

hospitalar (BRASIL, 1994, p. 20).
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Conforme Calegari-Falco (2007), a educação da criança hospitalizada é 

alvo do interesse de políticas governamentais, que sugerem propostas a serem 

implantadas em hospitais de maneira que a criança não que isolada dos 

conteúdos escolares.

3.2
A PEDAGOGIA
EMPRESARIAL

Diferente da pedagogia hospitalar, a pedagogia empresarial exige a 

habilidade do prossional em trabalhar em equipe, isso porque o resultado da 

sua função depende diretamente da sua atuação em conjunto a outros 

colaboradores.

Seu papel vai muito além do que coordenar treinamentos, trabalhar na 

elaboração de planos, metas e avaliar os cursos de relações humanas. As 

empresas contratam o pedagogo como um aliado na criação de estratégias, para 

que seus colaboradores desenvolvam em si a percepção de pertencimento à 

companhia e o quão importante eles são para a instituição. Assim, o pedagogo 

atua diretamente no incentivo e na motivação dos colaboradores.

Essa cooperação deve e precisa ser exercitada diariamente para alcançar e 

evoluir os indicadores de desempenho de forma estratégica. O prossional 

precisa estar bem-preparado para lidar com situações de conitos, sendo capaz 

de mediar e intervir em vários processos, transformando todas as situações em 

fatores positivos para todos os envolvidos. Ele precisa ter habilidades para 

ministrar treinamentos, capacitações, inteligência emocional e estabelecer a 

cultura organizacional da empresa em cada sujeito.

Nesse âmbito, as empresas estão cada vez mais buscando este prossional 

visando principalmente qualidade e o bem-estar dos seus colaboradores. Dessa 

forma, ele está diretamente relacionado com a gestão de qualidade, de 

processos e de produtividade. Ele é o agente indispensável para d e s p e r t a r  e 

incentivar o desenvolvimento dos objetivos prossionais em cada indivíduo.

As funções exercidas pelo pedagogo empresarial são amplas, como 

acrescenta Pascoal (2007, p. 95): 

[...] São elas relacionadas a cinco campos: atividades pedagógicas, 

técnicas e organizacionais, sociais e administrativas, podendo ser assim 

sintetizadas: 1) Conceber, planejar, desenvolver e administrar 

atividades relacionadas à educação na empresa; 2) Diagnosticar a 

realidade institucional; 3)Elaborar e desenvolver projetos, buscando 

conhecimento também em outras áreas prossionais; 4) Coordenar a 

atualização em serviços dos funcionários da empresa; 5) Planejar, 

controlar e avaliar o desempenho prossional dos funcionários da 

empresa; 6) Assessorar as empresas no que se refere ao atendimento dos 

assuntos pedagógicos atuais.
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Normalmente, sua atuação abrange temas generalistas que estão 

associadas ao modelo de negócio da organização e envolve capacitações, 

workshops e treinamentos aos colaboradores de todas as áreas e departamentos 

da companhia. São conhecidos principalmente como programas instrucionais, 

gerando três etapas básicas: 1) planejar o ensino; 2) facilitar a aprendizagem; e 3) 

avaliar a aprendizagem, conforme os indicadores. Estes são realizados através 

de apresentações com materiais ricos em elementos audiovisuais, tendo foco 

sempre em otimização de tempo, agilidade e objetividade, transformando o 

conteúdo em forma prática e que seja capaz de prender a atenção dos 

funcionários gerando engajamento e absorção dos conceitos abordados.

Por essas razões, o prossional deve estar em constante evolução e 

aperfeiçoamento, pois o saber é indenido.

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa 

posição política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é 

permanente na razão, de um lado, da nitude do ser humano, de outro, 

da consciência que ele tem de sua nitude. Mais ainda, pelo fato de, ao 

longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que 

vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A 

educação e a formação permanente se fundam aí (FREIRE, 1993, p. 22-

23).

Considerações finais

O pedagogo é um prossional dinâmico e cabível na evolução de várias 

verticais, compondo o desenvolvimento de outras prossões; isso vai muito 

além da sua jornada em sala de aula.

O pedagogo pode trabalhar diretamente no desenvolvimento estratégico 

de educação voltada para os funcionários, com foco nas necessidades da 

organização, promovendo melhorias no capital humano e do clima 

organizacional, contribuindo com a institucionalização da cultura da empresa, 

trazendo abordagens humanizadas sobre a missão, a visão e os valores da 

companhia. Além disso, através de metodologias estratégicas, esse prossional 

é capaz de promover a evolução do relacionamento interpessoal com os 

colaboradores.

O resultado do papel como pedagogo corporativo e empresarial é notório 

e pode ser facilmente evidenciado pela melhora no vocabulário dos 

colaboradores da empresa, bem como das suas abordagens com os clientes 

durante cada ciclo de contato, através da comunicação assertiva e mudanças de 

hábitos desagregadores.

Com postura ética e prossional junto aos clientes, há o aumento do 

engajamento e da sinergia entre os colaboradores e a empresa. 
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Essa sinergia é exercitada diariamente através de técnicas que despertam 

nos colaboradores a percepção do senso de pertencimento e da importância que 

o trabalho em conjunto signica.

Os resultados são conquistados através de realização de dinâmicas, de 

reuniões de feedbacks individualizados e em grupos com as equipes, e de 

treinamentos institucionais.

Assim, é possível evidenciar os efeitos que agregam na carreira de cada 

indivíduo, alcançando resultados extraordinários, além de mostrar também 

para todos como esse conjunto de ações e atitudes positivas são agregadores em 

seu currículo.
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(EDUCAS-UNILAB). Tem interesse em atuar como Pesquisadora dos temas: 

Administração e Desenvolvimento Local e Sustentável; Empreendedorismo; Políticas 

Públicas; Direitos Civis, Movimento e Ações Sociais; Qualidade no Serviço Público; 

Parceria Público Privada; Gestão de Pessoas; Saúde Pública e Coletiva; Relações Étnico-

Raciais e Descolonização do Currículo Escolar; Violência, Gênero, Sexualidade, Raça e 

Classe; Infâncias e suas Intersecções; Educação Infantil e Políticas Educacionais; 

Educação Especial e Inclusiva; EJA e Educação Popular; Práticas Pedagógicas 

Transgressoras e Afrocentradas; Educação à Distância; Difusão do Conhecimento e 

Tecnologia Inteligente.

Lívia
Barbosa Pacheco Souza
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É graduado em Filosofia e Gestão de Recursos Humanos; especialista em 

Docência do Ensino Superior (UFC) e Direito Constitucional e Processo Constitucional 

(UECE) e mestre e doutor em Psicologia (Unifor). Possui experiência de magistério 

superior, em gestão da educação superior, avaliação e regulação da educação superior 

e é servidor público.
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Marcizo
Veimar Cordeiro Viana Filho

Sobre os Autores

É licenciada em Letras Português pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras 

do Sertão Central, da Universidade Estadual do Ceará (UECE); graduanda em Letras 

Espanhol pela Universidade Estácio de Sá; graduanda em Artes Visuais pela UECE; 

especialista em Literatura e Formação de Leitores, na Faculdade de Educação, Ciências 

e Letras do Sertão Central, da UECE; especialista em Linguagens, suas tecnologias e o 

mundo do trabalho pela Universidade Federal do Piauí (UFPI); especialização em 

andamento em Tutoria em Educação a Distância e Docência no Ensino Superior, na 

Faculdade Futura e mestra Interdisciplinar em História e Letras, na Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras do Sertão Central pela UECE. Atua como Professora e 

Coordenadora do Curso de Letras EAD da Faculdade do Maciço de Baturité; como 

Coordenadora da Área de Linguagens e suas tecnologias e em Língua Portuguesa e 

Redação na Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Vereadora Edimar Martins da 

Cunha - Caio Prado - Itapiúna-CE, pertencente à Rede Pública Estadual. Tem 

experiência na área de Letras, formação de professores, produção textual e pesquisa 

com ênfase em Literatura e ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Introdução à pesquisa, Literatura Afro-brasileira e Africana, Ensino de Literatura, 

Gênero, leitura literária e formação do leitor. 

Maria Aniele
da Silva

É administradora pública pela Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB); graduanda em Administração pela Faculdade do 

Maciço de Baturité (FMB); especialização em andamento em Modelagem e Gestão de 

Processos pela Faculdade FOCUS; mestranda em Avaliação e Políticas Públicas - UFC; 

formação em andamento na área de design gráfico pela Escola Britânica de Artes 

Criativas - EBAC. Atua como Coordenadora de Comunicação na Faculdade do Maciço 

de Baturité (FMB); na área de Regulação e Procuradoria Institucional (FMB). Já atuou 

como bolsista voluntária em Estatística Aplicada II na UNILAB e como estagiária no 

Sebrae de Baturité. Tem como linhas de pesquisa: Políticas Públicas, Educação, 

Marketing e tecnologias. 

Maria das Graças 
Thalia Justino Lima
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É graduada em Gestão de Recursos Humanos pela Faculdade Integrada do 

Ceará; possui Curso de Aperfeiçoamento em Metodologias, Práticas Pedagógicas e 

Tecnologias Educacionais pela Prefeitura de Sobral-CE através da Secretaria Municipal 

da Educação em parceria com a Escola de Formação Permanente do Magistério e 

Gestão Educacional; especialista em Direito Aplicado ao Setor Pessoal pela Uni 

Ateneu; especialista em Administração de Recursos Humanos pela Uni Ateneu (2016). 

Atua como Analista de Departamento Pessoal; como professora especialista na 

UNINASSAU PARANGABA; como Analista de departamento pessoal pela SER 

EDUCACIONAL. Tem experiência na área de Administração, ênfase em Administração 

de Recursos Humanos, realiza palestras motivacionais atuando principalmente nos 

seguintes temas: assédio, evolução do conhecimento e ambientes organizacional, 

movimentação de cargas, educação e educação corporativa; Treinamentos de 

desenvolvimento de equipes e oficinas profissionalizantes.
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María Ivanira 
Santos de Oliveira

Sobre os Autores

É química pela Universidade Federal do Ceará (UFC); pedagoga pelo Instituto 

IBRA; especialista em Educação a Distância pela UFC; especialista em Ensino de 

Ciências para os Anos Finais pela Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB); pós-graduanda de Psicopedagogia pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); mestra em Sociobiodiversidade e 

Tecnologias Sustentáveis pela UNILAB e doutora em Educação (Science Education - 

Stanford) e Neurociência da Educação (PUC-RS). Atua como Coordenadora do Curso 

de Pedagogia Presencial da Faculdade do Maciço de Baturité (FMB); como presidenta 

do Núcleo Docente Estruturante do curso e participante do CONAP; como docente, 

nas disciplinas: Ciências - Conteúdos e métodos, Educação Ambiental, Pesquisa e 

Práticas Pedagógicas, Metodologia do trabalho científico, nas turmas de Pedagogia; 

como professora de Química da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Vereadora 

Edimar Martins, além de atuar como Professora Coordenadora de área Ciências da 

Natureza e Matemática; e, professora do quadro de efetivos do município de Itapiúna 

ministrando as disciplinas de Ciências e Matemática, nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Ao longo dos anos de trabalho docente atuou com experiência na área 

de Química, com ênfase em Produtos Naturais e Ensino de Química; e, na práxis 

docente prioriza os usos de metodologias ativas para o ensino-aprendizagem e 

tecnologia.

Maria Marcyara 
Silva Souza
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É bacharela Interdisciplinar em Humanidades pela Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB); bacharelada em Antropologia 

pela mesma instituição; especialista em Docência do Ensino Superior e Metodologias 

Ativas de Aprendizagem pela UniAmérica/Descomplica; mestranda Interdisciplinar 

em Humanidades pela UNILAB. Atua como Bolsista de Pesquisa pelo Programa de 

Pós-Graduação Interdisciplinar em Humanidades (POSIH); como Bolsista voluntária 

no Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Educação, Diversidade e Formação de 

Educadores Brasil/África (GEDIFE) (UNILAB) e no Laboratório Virtual de formação dos 

Professores (LABOVIR) e como conselheira no Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher em Baturité-CE.
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Maria Vitoria 
Silva Cardoso

Sobre os Autores

É bacharela em Ciências Contábeis pela Faculdade Integrada da Grande 

Fortaleza (FGV); especialista em Direito Tributário, Trabalhista e Previdenciário pela 

Faculdade Ateneu - Instituto CV&C; mestra em Ciências da Educação pela Universidad 

Autónoma de Asunción (UAA) e doutora em Ciências da Educação pela mesma 

instituição. Atua na Gestão Educacional como Coordenadora de Curso, Coordenadora 

Acadêmica e Coordenadora de Comissão de Avaliação Interna-CPA pela Faculdade do 

Maciço de Baturité (FMB). Possui vivência acadêmica de sala de aula com disciplinas 

nos cursos de graduação e pós-graduação da área de gestão. Experiência como 

contadora em gestão contábil, consultoria de processo, planejamento tributário, 

administração de pessoal. Palestrante na área de tecnologia da informação e 

comunicação aplicada a educação e a área de gestão, voltada também para 

metodologias ativas na Docência. Conteudista de materiais didáticos e objetos de 

aprendizagem. Autora e revisora de livros didáticos. Projetista e Consultora 

Educacional de cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Avaliadora 

institucional do INEP. Pesquisadora na área de gestão e educação. Conselheira do 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará. Presidente da Comissão de 

Ensino Acadêmico do CRC-Ce e Membro da Câmara de Desenvolvimento Profissional 

do CRC-Ce.

Marta Célia 
Chaves Cavalcante
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É bacharel em Teologia pela Faculdade Kurius (FAK); graduado em Filosofia pela 

Faculdade Evangélica do Meio Norte (FAEME); administrador pela Universidade 

Cidade de São Paulo (UNICID); especialista em Língua Portuguesa e Literatura pela 

FAK; especialista em Metodologia da Língua Inglesa e Espanhola e Literatura pela FAK; 

especialista em Gestão e Coordenação Pedagogia pela Faculdade Aldeia de 

Carapicuiba (FALC); especialista em Gestão, Liderança e Coaching pela Faculdade 

Católica Nossa Senhora das Vitórias (FCNSV); especialista em Gestão de Marketing e 

Comunicação Integrada pela Faculdade do Maciço de Baturité (FMB) e mestre em 

Administração e Gestão de Empresas pela Universidad Americana del Paraguai (UA). 

Atua como professor escolas públicas e privadas; como Professor Titular dos cursos de 

administração e teologia da Faculdade do Maciço de Baturité (FMB). Nas atividades 

corporativas atua no planejamento estratégico e gerência operacional. Já no setor 

empresarial, atua nas empresas NORSA (Coca-Cola), Schincariol e Café três corações 

(Café Santa Clara), Supervisor de Logística da FJ Feijó. 
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Mozart
Pereira da Silva Neto

Sobre os Autores

É pedagoga e educadora física pela Universidade Cruzeiro do Sul; mestranda em 

Ensino de Ciências, Tecnologias Computacionais Aplicadas ao Ensino de Ciências e 

Matemática pela Universidade Cruzeiro do Sul; especialista em Informática na 

Educação pela Universidade Cruzeiro do Sul; especialista em Ensino Lúdico pela 

Universidade da Cidade de São Paulo e especialista em Educação à Distância pela 

Faculdades Integradas Campos Salles. Atuou como Formadora Local do curso "Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 2017 e 2018; ministrou o Curso Currículo da 

Cidade - Educação Infantil: Tempos, Espaços, Materialidades e Interações (2019). 

Também participou da Atualização Curricular da Cidade de Matemática dos Anos 

Iniciais (2017), participou do Grupo de Estudos e Práticas Pedagógicas do Currículo da 

Cidade da Educação Infantil (2018), participou da elaboração do material Trilhas de 

Aprendizagens 2 - Matemática, 4º ano (2020), todos os documentos da Rede 

Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo. Professora de Educação Infantil (2004-

2021) e Professora de Ensino Fundamental I (2010-2021), ambos os cargos pela 

Prefeitura Municipal de São Paulo. Atualmente é Coordenadora Pedagógica na 

Prefeitura Municipal de São Paulo. Tem experiência na área de Educação, com ênfase 

em ensino-aprendizagem, tecnologias.  

Paola
Mazzaro
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É licenciado em Matemática e Física pela Universidade Estadual Vale do Acaraú; 

graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú; graduado em 

Administração e Gestão Escolar pela Faculdade Aldeia de Carapicuiba e em Ecoturismo 

pela Universidade Estadual do Ceará.  Atua como Supervisor Pedagógico do Núcleo de 

Educação a distância da Faculdade do Maciço de Baturité (FMB); como professor e 

Coordenador do curso de Pedagogia na modalidade EAD da Faculdade do Maciço de 

Baturité (FMB), onde também ministra aulas nos cursos de Pós-Graduação em diversos 

pólos da Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (FALC) no estado do Ceará e do Rio Grande do 

Norte; como professor nos cursos na Faculdade Kurius. Também atua como professor 

efetivo da Secretaria de Educação do Estado do Ceará lotado na Escola Estadual de Ensino 

Profissional Luiz Gonzaga Mota, atuando como professor da disciplina de Física. Tem 

experiência na área de Ecoturismo, com ênfase em gestão de segurança, educação 

ambiental e criação de roteiros para o ecoturismo, turismo de Aventura, educação. Tem 

como atuação as seguintes áreas: Gestão de pessoas e processos, ensino de física para a 

educação básica, meio ambiente, processo seletivo (vestibular), educação e 

desenvolvimento de projetos na área: de gestão educacional, capacitação de docentes, 

projetos de intervenção pedagógicas, ecoturismo, EAD, educação e saúde e ensino de 

ciências.
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Raul Nixon 
Costa Saraiva

Sobre os Autores

É Administrador de Empresas pela UNIFOR; especialista em Estratégia e Gestão 

Empresarial pela UECE; especialista em Gestão e Didática do Ensino Superior pela 

UNIAteneu; possui MBA em Administração e Negócios pela UniAteneu; mestre em 

Administração de Negócios pela UECE; doutor em Geografia pela mesma instituição e pós-

doutor em Geografia pela UFC-PNPD-CAPES. Atua como docente de graduação desde 

agosto de 2006; como docente na pós-graduação desde agosto de 2007 e de EaD de 

agosto de 2010. Atuou em Consultorias Organizacionais em Micro e Pequenos Negócios, na 

10a Região Militar (SaPNR - fevereiro 2006 a fevereiro 2007), no Instituto de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (ITIC - outubro 2008 a abril 2010), no SPA Saúde e Vida - 

Residencial Geriátrico (março 2013 a janeiro 2015). Foi Coordenador Acadêmico do Curso 

de Bacharelado em Administração das Faculdades Cearenses FAC (02/2007 a 07/2013), dos 

Cursos de Bacharelado em Administração e CST em Gestão de Recursos Humanos da 

Faculdade das Américas FADAM (02/2018 a 10/2018) e dos cursos de Bacharelado em 

Administração e Superior de Tecnologia (CST) em Gestão de Recursos Humanos (GRH) da 

Faculdade Metropolitana de Horizonte FMH (03/2022 a 12/2022). Pelo Conselho Regional 

de Administração do Ceará (CRACE) foi Membro do Fórum Estadual das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte do Ceará (2021-2022). Atualmente, atua como CEO Founder 

da UNIGESTÃO e como docente dos Centros Universitários Maurício de Nassau 

(UNINASSAU) e Ateneu (UNIATENEU). 

Ricardo Cesar 
de Oliveira Borges
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É bacharel em Direito pelo Centro Universitário Estácio do Ceará (CUEC); 

especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário e 

mestre em Direito e Gestão de Conflitos, com formação pelo Mediation Skills Training 

Program, da Columbia University (EUA). Possui mais de 10 anos de experiência na 

advocacia pública e privada e mais de 8 anos de experiência na docência superior. 

Atua como Professor e Coordenador do Curso de Bacharelado em Direito da 

Faculdade do Maciço de Baturité (FMB); com Presidente da Escola Superior da 

Advocacia (ESA) da Subseção Maciço de Baturité; como Professor Visitante de cursos 

de Pós-graduação e pesquisador bolsista do Programa Cientista Chefe da Secretaria 

de Proteção Social do Estado do Ceará.
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