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APRESENTAÇÃO

A educação nas últimas  décadas vem recebendo inúmeros desafios, den-
tre eles citam-se mudanças metodológicas através da inserção das metodologias 
ativas a fim de colocar o estudante como centro do processo educativo, no que 
tange a se tornar um protagonista e o uso das tecnologias digitais. A pandemia 
do COVID (19) acelerou esse processo na unidade escolar. O ano de 2020 e os 
anos subsequentes serão cruciais em mudanças educacionais a fim de realmente 
integrar todo um aparato tecnológico bem como capacitação docente e estru-
turação das unidades para que essa realidade torne-se cada vez mais palpável.

A coletânea de artigos que compõem o e-book EDUCAÇÃO 
CONTEMPORÂNEA: Realidade, possibilidades e desafios, nos trazem uma 
gama de trabalhos realizados a partir de revisões da literatura frente ao cenário 
atual da educação, bem como inúmeros estudos de caso, realizados a partir de 
criteriosas aplicações com brilhantes relatos de experiência que encantarão a 
todos os leitores.

As temáticas EDUCAÇÃO, METODOLOGIAS ATIVAS E 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS norteiam todos os trabalhos apresentados. 
Deste modo, as discussões giram em torno dessas áreas, estabelecendo diálogos 
contemporâneos transversais e transdisciplinares, a fim de uma maior compressão 
da atual realidade vivenciada no âmbito educacional. 

Desejamos uma boa leitura a todos!!

Paula Mason 
Marcilení dos Santos
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METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA E LITERATURA NOS ANOS FINAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO ENSINO MÉDIO: 
MIRANDO AS POSSIBILIDADES

Antonio Artur Silva Cantuário1

Notas Introdutórias 

O ensino da língua portuguesa e da literatura na agenda pedagógica da educa-
ção tem, ao longo do tempo, percorrido processos evolutivos em razão das deman-
das sociais, culturais e históricas. Em outras palavras, a sala de aula, os professores 
e os educandos da época de 1930 a 1950, período em que a produção de antologias 
baseava o trabalho docente, não são mais os mesmos -e nem deveriam ser.

Contudo, não só as aprendizagens se diversificaram (GERALDI, 2015), 
como também as concepções de língua, linguagem foram assumindo papel fun-
damental nos cursos de letras e das literaturas a partir das discussões feitas por 
Bakhtin (2011) e que foram introjetadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
de Língua portuguesa (PCN) em 1996 e também das considerações de Bosi 
(1990) ao tratar da literatura  e do cânone literário no ensino, sobretudo na for-
mação acadêmica de letras. 

As décadas de 70 e 80, por exemplo, sinalizam no Brasil uma mudança na 
produção de materiais didáticos, como a criação do Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) e o aumento massivo de alunos na escola. As consequências 
disso impuseram aos docentes cargas horárias mais extensas e o pouco tempo 
para planejar as aulas, inclusive, porque a partir de 1985 o PNLD requisitava o 
guia didático do professor, tornando-se então o parâmetro pelo qual os professores 
deveriam se orientar e, ainda, tornando-se esses materiais uma espécie de planeja-
mento já previamente designado àquilo que deveria ser seguido em sala de aula. 

Essa retomada histórica torna-se pertinente, pois situa o lugar da meto-
dologia no ensino de linguagens, ou seja, quando, de fato, passa-se a considerar 
uma metodologia no ensino de língua portuguesa e literatura. Até 1960, mais 
ou menos, a visão de ensino centrava-se em ensinar a língua, sua estrutura, suas 
regras, com vistas à prática verbal de escrita. E, no caso da literatura, alimentar 

1 Mestre em Letras pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) - antonioartursilvacantua-
rio@hotmail.com.
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valores éticos e morais, com a escolha dos clássicos literários. Em suma, não ha-
via uma preocupação pedagógica do ponto de vista das metodologias de ensino. 

Com os avanços do setor gráfico, da chegada ao Brasil dos estudos de 
Letramento (KATO, 1986) e das reformulações pela qual vinha passando o ensino 
(criação do PNLD, PCN, PCN+), as reflexões que já estavam sendo gestadas nas 
universidades começaram a adentrar as escolas, ainda que de forma tímida. O livro 
“O texto na sala de aula” organizado por Geraldi (1984) é considerado um marco 
importante no que concerne ao ensino da língua materna, sobretudo porque faz 
chegar às universidades e cursos de formação continuada, à época, as compreensões 
sobre os objetivos da disciplina de língua portuguesa, o papel do texto na sala de 
aula  e as concepções de linguagem que deveriam assegurar o trabalho professoral 
nas aulas de português e o tipo de sujeito que se tencionava formar. 

Para tratar, pois, das metodologias interativas no quadro do ensino de 
língua portuguesa e de literatura, assume-se, conforme Geraldi (1984), Traváglia 
(2009), Kleiman (2006) entre outros a concepção de língua e linguagem enquan-
to prática social situada nos diferentes usos, contextos e interlocutores em que o 
sistema linguístico é social e ganha sentido em situações autênticas de produção 
de texto em gêneros de diferentes esferas de atividade humana. 

Por que é importante destacar esse pressuposto? Pois é a partir do modo 
como o professor mobiliza saberes teóricos, articula-os  e organiza-os , por exem-
plo, concebendo uma perspectiva sociointeracionista, que os planejamentos e 
as consequentes metodologias de ensino serão corporificadas nas agendas  de 
estudo de língua portuguesa  e literatura que visem à formação da competência 
comunicativa dos educandos (MARCUSCHI, 2008) e de leitores críticos e profi-
cientes em sua língua (SOLÉ, 2002). Defende-se, portanto, que para utilizar me-
todologias eficazes no ensino, é necessário assumir a prática como ponto de par-
tida para a elaboração de aulas interativas, isto é, das metodologias interativas. 

E o que são metodologias interativas? O termo, em decorrência do en-
sino pandêmico e das repercussões do trabalho escolar remoto, parece situar 
uma abordagem nova, inovadora do ponto de vista instrumental. No entanto, 
em outros contextos históricos de guerras e pandemias, a prática de algumas 
metodologias interativas já era testada, por exemplo, no ensino domiciliar e na 
inclusão do formato híbrido. As metodologias interativas são possibilidades 
estratégicas e dinâmicas que enquadram o trabalho solidário, participativo, 
integrador e flexível quando o interesse pedagógico está calcado em uma pers-
pectiva construtivista. Por isso, ao conceber uma ou mais metodologias ativas 
na sala de aula, professor e escola assumem uma postura avaliativa no como o 
aluno é possível que um objeto de ensino seja didatizado, tornando alcançável 
o objetivo de ensino. 
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Considera-se adequado ressaltar que as metodologias não substituem o 
papel presencial do professor e nem tampouco estão condicionadas apenas ao 
contexto emergencial, isto é, as metodologias interativas podem e devem ser uti-
lizadas enquanto estratégias atemporais, contudo, que se mantenham adequa-
dos os objetivos de ensino e o protagonismo do aluno (BRASIL, 2017). Parte-se, 
na seção seguinte, a uma explicitação dessas metodologias no mote do currículo 
disciplinar língua portuguesa e literatura. 

Metodologias inter(ativas): Tessituras possíveis

Como se viu na seção anterior, a metodologia não era uma preocupação 
inicial do professor anterior à década de 1960.  Com a elaboração do formato 
de livro didático que substituiu as antologias e estudos dirigidos de português 
(BUZEN, 2015), começa-se a refletir as possibilidades metodológicas nesses ma-
teriais didáticos, por exemplo, as tirinhas, as gravuras,  e a organização de livros 
por níveis atualizam, em parte, o layout  da aula de português e, em literatura,  
autores que pertenciam ao cânone dividem espaço com obras mais modernas. 
Até aqui se está falando de uma abordagem prática e instrumentalizadora da 
metodologia que serviu àquele contexto histórico em virtude de suas demandas 
educacionais: produzir materiais cada vez mais planejados para o professor que 
tinha pouco tempo para elaborar suas aulas. 

Hoje, ainda que essa realidade permaneça, opta-se por afastar-se desse 
olhar reducionista de os livros didáticos serem o currículo e o planejamento do 
professor. Buzen e Rojo (2005) também criticam essa concepção, pois entendem 
que o professor deve e precisa mediar os conteúdos à luz de um planejamento 
mais autônomo e menos institucionalizado. Eis, então, a importância do traba-
lho docente preocupado com as práticas sociais e a formação de leitores, com 
sistematização e organização do que deve ser a aula de língua portuguesa e lite-
ratura: escritores e leitores proficientes (SOARES, 2000). 

Para potencializar a aprendizagem dos alunos e garantir-lhes o protago-
nismo no âmbito da língua que eles já dominam ao adentrar a escola, muitos 
estudiosos e professores têm apostado em pedagogias de projeto, de aula inver-
tida, de gamificação e de trabalhos com a remixagem, neste caso, proposto por 
Rojo (2015). A discussão quanto a essas metodologias levará em conta o fato de 
que todas elas envolvem propostas que configuram muito mais em atividades 
integradas ao currículo e às práticas reais nas quais os alunos estão inseridos e 
podem vir a se inserirem que apenas em metodologias rígidas e prontas. 
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A pedagogia de projetos

A pedagogia de projetos está intrinsecamente conectada à perspectiva de 
letramentos e das múltiplas linguagens. Kleiman (2006, 2007) defende o trabalho 
escolar a partir da pedagogia de projetos, pois encontra nela a oportunidade de 
o professor ter mais autonomia na elaboração de suas aulas e assegura ao aluno 
o contato com a diversidade de textos, inclusive, da esfera literária. Guimarães 
e Kersh (2013) também endossam a defesa de um ensino baseado em projetos, 
argumentando que é impossível ensinar língua(gem) sem engajar os alunos nas 
práticas por eles mesmos vividas e (re)construídas. 

Nas metodologias disponíveis ao professor de língua portuguesa que deseja 
trabalhar com projetos, há o projeto de letramento, os projetos didáticos como 
uma ampliação das sequências didáticas de Schenewly e Dolz (2004). No ensino 
de literatura, há os projetos de formação de leitores. O que são e em que medida se 
diferenciam os projetos de letramentos dos projetos didáticos? E o projeto de for-
mação de leitores? Desenvolver-se-á, a seguir, o ponto central em cada uma dessas.

Os projetos de letramento são atividades que partem de uma prática social 
de conhecimento ou vivência pelos alunos, geralmente ligada a fatos típicos das 
rotinas dos educandos e da comunidade local. Desse modo, os projetos de letra-
mento se definem por partir da prática social para a própria prática social, través 
da mediação da linguagem e da competência comunicativa dos alunos para par-
ticipar contextualmente e de forma deliberada das ações que são possíveis por 
eles, tendo em vista os diferentes papéis sociais que podem assumir. 

Os projetos didáticos de gênero, como postulam Guimarães e Kersh (2013), 
são mobilizados nas aulas de língua portuguesa com ênfase no domínio de uma 
prática social mediada por meio da apropriação de um ou mais gêneros. Enquanto 
os projetos de letramento visam a inserir de modo crítico os alunos em práticas 
sociais colaborativas e atinentes ao seu dia a dia, os projetos didáticos de gênero se 
inclinam para uma dimensão da prática, mas também da didatização de gêneros 
que precisam ser ensinados ao aluno. Ambos trabalham diretamente com a práti-
ca social e com o contexto, com as ações solidárias e colaborativas entre alunos e 
professores e o engajamento em situações autênticas de escrita e leitura. 

Em relação às sequências didáticas, por exemplo, os projetos didáticos 
de gênero apresentam maior explicitude no trabalho do professor como media-
dor e também do aluno enquanto parte do processo, com efeito as sequências 
ainda se limitam em uma versão institucionalizada do aluno focalizada, sobre-
tudo no cumprimento do currículo postulado para a disciplina. Assume-se aqui 
uma postura que leva em conta a diversidade metodológica, considerando-se a 
multiplicidade das particularidades das escolas que, em geral, recebem poucos 
investimentos, e dos próprios alunos que participam de múltiplos letramentos e 
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múltiplas linguagens. Logo, das sequências didáticas aos projetos de letramento 
há flexibilidade em adotá-los em sequência, a depender do currículo, das condi-
ções e também do percurso formativo do professor para os objetivos que se pre-
tende uma aula de língua materna, isto é, a capacidade de utilizar a língua em 
produções orais e escritas de forma adequada e competente (ANTUNES, 2007).

E os projetos de formação de leitores? Cândido (1993) concebe a literatura 
não como um produto acabado que reflete a história de uma sociedade. Antes, a 
literatura é o não-lugar, o entremeio, a refração e o questionamento ao que está 
em nosso entorno. Essa definição literária e abstrata, no campo do ensino, seria 
concebida de que forma? Os projetos de formação de leitores têm sido utiliza-
dos, sobretudo com reforço das pesquisas em literatura no PROFLETRAS, utili-
zando o texto literário não como pretexto para evidenciar os traços de estilo das 
escolas literárias em uma cronologia tênue e problemática, já que para o autor 
supramencionado a literatura é esse não-lugar sempre em movimento. 

Projetos de formação de leitores geralmente conectam seus objetivos à 
necessidade de formar sujeitos questionadores que, através de textos literários, 
problematizam e ressignificam esses discursos. Em outras palavras, as etapas 
de um projeto como esse visam a protagonizar a escrita e a leitura dos alunos 
como forma de intervir na sociedade via literatura. As atividades de reconto, 
de adaptação desses textos para outros suportes e formatos também dialogam 
com o fazer literário ao assumir a concepção  de que um bom leitor e produtor 
de textos literários  não é aquele que apenas reescreve a história ou reconta 
as narrativas  de “era uma vez...”, mas um sujeito crítico em obras literárias 
representativas, jamais restritas ao cânone  literário. Isso também é ler. 

Logo, projetos de formação de leitores não só aproximam os alunos de 
outros contextos como também ampliam o léxico, a compreensão, a capacidade 
de ativar conhecimentos prévios, a mobilização de inferências e o levantamento 
de hipóteses. Deixa-se de lado a tradição dos livros didáticos em “ensinar esco-
las literárias”, reproduzindo sempre o pensamento dominante e pouco represen-
tativo da diversidade cultural que nos cerca, e acolhe-se a dimensão plural da 
linguagem materializada nas diferentes visões de mundo, de modos de ser e agir 
no mundo na e pela linguagem. 

As aulas invertidas, a gamificação e o trabalho com a remixagem previsto 
por Rojo (2015) tiveram notoriedade, sobretudo na pandemia. Boa parte das es-
colas brasileiras públicas, pelas condições de internet e do pouco acesso a outras 
ferramentas, utilizou a abordagem da sala de aula invertida para garantir que os 
alunos não ficassem alheios ao ensino. Ou seja, os educandos tinham acesso a 
um material prévio para depois anotar suas dúvidas e sugestões. Ocorreu que essa 
metodologia foi confundida com a prática solitária do aluno “estudar sozinho”. 
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A inversão da aula não está em o educando assumir o lugar do profes-
sor, mas mobilizar um conjunto de informações que lhe permita, sob orientação 
do professor, transformar informação em conhecimento (PIMENTA, 2019). O 
aluno adquire a prática da pesquisa e sistematização prévia de suas ideias para, 
na sala de aula, interagir de forma mais protagonista. Com essa metodologia, 
as práticas de oralidade e o uso regrado da fala em situações públicas de uso da 
língua são importantes porque permitem a participação democrática, ou seja, a 
pluralidade de vozes na construção do conhecimento. 

O professor pode, então, articular a discussão por meio de resumos e es-
quemas elaborados pelos alunos em suas casas relacionando estratégias de retex-
tualização (MARCUSCHI, 2008), do oral para o escrito, e do escrito para o oral. 
E, além disso, trabalhar a capacidade de expressão dos alunos em público que, 
a partir das aulas invertidas, podem fomentar a produção do gênero seminário.

A gamificação tem sido utilizada amplamente no ensino de segunda lín-
gua, em geral, o inglês. Em relação à língua materna, no nosso caso o português, 
os jogos disponíveis em boa parte não são gratuitos e geralmente são disponi-
bilizados em plataformas educacionais adquiridas pelas escolas particulares. O 
trabalho sobre a linguagem em jogos permite não só os alunos ampliarem de-
terminadas capacidades cognitivas como também entrar em contato com outras 
linguagens. No geral, considera-se que os jogos ainda refletem pouco as lingua-
gens marginais, formando representações que dialogam pouco com o contexto 
plural que temos hoje. E, por fim, o trabalho com a gamificação não está relacio-
nado apenas ao jogo em si, todavia um suporte que deve se integrar à projeção 
de um projeto maior no ensino de língua portuguesa e literatura.

Vivemos em uma era digital que tem propiciado a emergência e contin-
gência de diversas linguagens, as linguagens múltiplas. Além disso, o espaço 
cibernético tem desafiado a própria ideia de autoria. Nesse sentido, para mediar 
o trabalho com a adaptação, mistura e relação de diversas linguagens, o pro-
fessor pode implementar atividades em que o aluno possa aproveitar diferentes 
linguagens, articulando-as de modo a formar novos textos. A apple possuía um 
aplicativo que possibilitava organizar a leitura e produção de livros digitais (ima-
gens interativas, vídeo, áudio, infográfico, tudo junto). O aplicativo parece não 
estar mais disponível, mas é possível que o professor possa encontrar gêneros 
hipertextuais que modelizem para o aluno o trabalho com o remix.

Os nomes com imagens de artistas renomados, os videoclipes cinematográ-
ficos e até alguns livros disponíveis em formato digital (interativos) podem cons-
tituir gêneros importantes no trabalho com os multiletramentos e as múltiplas 
linguagens, isto é, partir dos letramentos para os multiletramentos. Essa é uma 
abordagem típica do remix, que integra, dialoga e aproxima diferentes linguagens, 
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demonstrando as tênues fronteiras e negando as dicotomias que perpassam boa 
parte do ensino, como a velha conversa do “formal e informal, culto e erudito etc. 

Muito longe do fim, bem próximo do meio: rumo à jornada

O propósito desta discussão versou sobre as definições e implicações das 
metodologias (inter)ativas para o ensino de língua portuguesa e literatura no en-
sino fundamental dos anos finais e o ensino médio. Como se observou, as meto-
dologias apresentadas orientam uma prática que desconsidera o ensino modelar 
e acolhe as interações como ponto fulcral para o desenvolvimento dos alunos 
já que é na interação que a língua(gem) ganham vida e significação diante dos 
contextos nela mobilizados.

Além disso, o uso das metodologias ativas não são uma imposição ao docen-
te sobre dominar todas as tecnologias digitais, pois uma das contribuições das abor-
dagens apresentadas é a reconfiguração dos papéis sociais desempenhados na esco-
la. O professor, nesse sentido, passa a ser um mediador-aprendiz, que aprende com 
o aluno, com a comunidade, e os alunos participam de maneira ativa, colaborando, 
inclusive, com o planejamento das atividades de ensino. Esse envolvimento ativo, 
mais horizontalizado tem a ver, de fato, com aquilo que se concebe como inclusivo, 
possibilitando o protagonismo do alunado e a concepção de escola para além de 
uma educação bancária como se vinha fazendo em modas de outros tempos. 

A opção por uma ou outra metodologia dependerá não só dos objetivos 
de ensino, mas também da participação ativa do aluno nas atividades e das 
concepções teóricas de língua e linguagem cristalizadas nas representações de 
professor e escola frente aos currículos e ao tipo de sujeito que se pretende for-
mar. De todo modo, as explicitações aqui feitas podem, ao menos, incutir uma 
reflexão sobre o que é ensinar e como fazer isso na contemporaneidade tendo 
em vista engajar estudantes nas aulas, ampliar possibilidades de aprendizagem e 
refletir criticamente sobre o impacto e distribuição pelas tecnologias digitais na 
produção de informação. E, por fim, continuar “esperançando” por um ensino 
que forme cidadãos capazes de exercerem sua cidadania via linguagem.
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EM AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA, O 
CHAMADO ÀS AVENTURAS

Sônia da Rocha1

Introdução

Embarquei nas “Aventuras da Professora Maluquinha” em agosto de 
2021, ano que marcou meu retorno à docência, quando a Escola Municipal 
de Educação Básica Felizardo Souza Lima, localizada no Distrito Luziápolis 
– da cidade de Campo Alegre – AL, recebeu títulos do PNLD literário2. Faço 
parte do quadro de funcionários desta escola desde 2015, antes desenvolvendo 
trabalhos na gestão escolar, atuando, principalmente, como coordenadora peda-
gógica. Mas, meu enquadramento funcional na rede de ensino sempre foi como 
professora de Língua Portuguesa dos anos finais. Em 2021, retornei à sala de 
aula para ministrar aulas de Língua Portuguesa em três turmas de 6º ano, do 
turno vespertino. E foram essas turminhas que se aventuraram comigo durante 
doze semanas (entre final de agosto e início de novembro daquele ano).

A escolha da obra “As Aventuras da Professora Maluquinha em quadri-
nhos” foi motivada primeiro por se tratar de um gênero textual bastante associa-
do à cultura juvenil (as HQ) e depois pelo seu conteúdo. Nesse livro, Ziraldo de 
maneira leve e criativa traz um pouco da vida da Professora Maluquinha, uma 
heroína criada para homenagear as professoras brasileiras, no contexto fora da 
escola. Ao longo dos dez capítulos, o autor aborda temáticas atuais e relevantes, 
dentre às quais se destacam: preconceito racial, igualdade de gênero, relação 

1 Sonia da Rocha é formada em Letras pela Universidade Estadual de Alagoas, Arquiteta e 
Urbanista pela Universidade Federal de Alagoas e Especialista em Metodologia de Ensino 
de Língua Portuguesa. Atualmente é professora de Língua Portuguesa nos anos Finais do 
Ensino Fundamental na rede pública municipal de duas cidades do interior de Alagoas 
(Campo Alegre e Teotônio Vilela).  É autora do livro “Leituras Urbanísticas sobre Luzi-
ápolis: Um olhar prospectivo para pequenos terrítorios”, publicado pela Pipa Comunica-
ção. E-mail: soniadarocha06@gmail.com.

2 O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) é destinado a avaliar e a dis-
ponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática 
educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de educação básica das 
redes federal, estaduais, municipais e distrital e também às instituições de educação infantil co-
munitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Públi-
co. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/busca-geral/318-programas-e-acoes-1921564125/
pnld-439702797/12391-nld#:~:text=O%20Programa%20Nacional%20do%20Livro,redes%20
federal%20%2C%20estaduais%2C%20munimunici%20e. Acesso em: 26 ago. 2022.
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horizontal entre crianças e adultos, o papel da mulher na sociedade contempo-
rânea, entre outras. Vale ressaltar que o trabalho com temas contemporâneos na 
sala de aula é indicação da própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
quando propõe “incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a aborda-
gem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regio-
nal e global, preferencialmente de forma transversal e integradora”. (BRASIL, 
2019, p. 19). Para fazer conhecer a obra, seguem alguns trechos, com passagens 
que ilustram abordagens das temáticas citadas anteriormente: 

Figura 1- Trecho do capítulo “Amiga é pra essas coisas!”

Fonte: (ZIRALDO, 2018, p.15)

Figura 2 – Trecho do capítulo “A disputa” 

Fonte: (ZIRALDO, 2018, p.38)

Figura 3 - Trecho do capítulo “Onde está Paloma?”

Fonte: (ZIRALDO, 2018, p.58)
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Figura 4 - Trecho do capítulo “Isso é um atraso!”

Fonte: (ZIRALDO, 2018, p.71)

Outro ponto a ser considerado na escolha da obra mencionada diz respei-
to à relevância do campo artístico-literário para o ensino da língua portuguesa, 
especialmente para estudantes de 6º ano, que, de acordo com a BNCC:

Os estudantes dessa fase inserem-se em uma faixa etária que corresponde 
à transição entre infância e adolescência, marcada por intensas mudanças 
decorrentes de transformações biológicas, psicológicas, sociais e emocio-
nais [...] As mudanças próprias dessa fase da vida implicam a compreen-
são do adolescente como sujeito em desenvolvimento, com singularidades 
e formações identitárias e culturais próprias, que demandam práticas esco-
lares diferenciadas, capazes de contemplar suas necessidades e diferentes 
modos de inserção social.  (BRASIL, 2019, p. 60)

Nesse sentido, o trabalho no âmbito do campo artístico-literário, além 
de possibilitar a esses/essas estudantes o contato com diferentes manifestações 
artísticas e produções culturais, oferece as condições para que possam com-
preendê-las e “frui-las” de maneira significativa por meio de diferentes prá-
ticas de linguagem. Ainda sobre a experiência com a literatura é importante 
ressaltar, com a BNCC, que, para ela alcançar seu potencial transformador e 
humanizador, é preciso promover a formação de um(a) leitor(a) que não apenas 
compreenda os sentidos dos textos, mas também que seja capaz de frui-los, ou 
seja, que desenvolva critérios de escolha e preferências por autores/autoras, es-
tilos, gêneros e que seja capaz de compartilhar impressões e críticas com outros 
leitores-fruidores, outras leitoras/fruidoras. 

Nesse chamando à aventura, e para contribuir com a formação desse 
“leitor-fruidor”, dessa “leitora-fruidora”, o ponto de partida foi a elaboração de 
uma sequência didática fundamentada em uma das competências específicas de 
Língua Portuguesa para o ensino fundamental, presente na BNCC, qual seja, 

Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvol-
vimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras 
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manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões 
lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial trans-
formador e humanizador da experiência com a literatura. (BRASIL, 
2019, p. 87) 

A escolha pela sequência didática para direcionar os trabalhos deu-se 
primeiro porque considero o planejamento uma ação imprescindível para or-
ganizar qualquer atividade pedagógica, depois porque ela possui essa estrutura 
sequenciada que permite organizar os trabalhos em etapas com atividades e 
objetivos próprios. Ao mesmo tempo em que as ações estão relacionadas entre 
si, há certa independência, que facilita o (re)direcionamento do trabalho.

Partindo desse princípio, o desenvolvimento dos trabalhos foi estrutura-
do em três etapas com atividades e objetivos específicos, assim denominadas: 
1ª etapa (pré-leitura), 2ª etapa (leitura descoberta) e 3ª etapa (pós-leitura). As 
atividades propostas, então, buscaram desenvolver nos alunos e alunas algu-
mas habilidades presentes no campo artístico-literário. E o critério de seleção 
dessas habilidades (listadas a seguir) foi o de que englobassem as quatro práti-
cas de linguagem (leitura, oralidade, produção de textos e análise linguística/
semiótica), mas sempre buscando priorizar a prática de leitura literária. 

(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos 
e de diferentes visões de mundo, em textos literários, [...]; (EF69LP45) 
Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros 
como quarta-capa, programa [...], sinopse, resenha crítica, comentá-
rio em blog/vlog cultural etc., [...];  (EF69LP49) Mostrar-se interes-
sado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por outras pro-
duções culturais do campo [...]; (EF69LP50) Elaborar texto teatral, a 
partir da adaptação de romances, contos, mitos, narrativas de enigma 
e de aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, dentre outros 
[...]; (EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de planejamento, 
textualização, revisão/ edição e reescrita, tendo em vista as restrições 
temáticas, composicionais e estilísticas dos textos pretendidos e as con-
figurações da situação de produção [...]; (EF69LP52) Representar cenas 
ou textos dramáticos, considerando, na caracterização dos personagens, 
os aspectos linguísticos e paralinguísticos das falas[...]; (EF69LP53) Ler 
em voz alta textos literários diversos [...]; (EF69LP54) Analisar os efeitos 
de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os 
recursos paralinguísticos e cinésicos [...]. (BRASIL, 2019, p. 156-161) 

Desenvolvimento

Primeiros passos…

A 1ª etapa (pré-leitura) teve como objetivo levantar hipóteses sobre as te-
máticas abordadas no livro e instigar a curiosidade dos alunos e das alunas a res-
peito do autor e outros aspectos da obra. Com esse propósito, realizamos uma 
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visita à sala de leitura, onde os alunos acessaram a obra pela primeira vez. Mas, 
como este ambiente não dispunha de um espaço propício à atividade de leitura, 
saímos à procura de um espaço acolhedor e aconchegante para dar início as 
nossas aventuras e, para nossa surpresa, este espaço estava bem perto de nós, na 
área externa, ao lado da nossa sala de aula, sob a copa de uma árvore, conforme 
podemos ver no registro fotográfico que segue:  

Figura 5 – Roda de leitura 

Fonte: Acervo pessoal (2021)

Foi nesse lugar simbólico, com todos acomodados em círculo, que folhea-
mos o livro à vontade, levantamos hipóteses sobre os temas a partir da leitura 
dos títulos de cada capítulo, analisamos a capa do livro, conversamos sobre o 
autor e, finalmente, escolhemos um capítulo para ler de maneira expressiva e 
dinâmica. O capítulo escolhido foi “A disputa”. Devo confessar que se tratou de 
uma escolha induzida. Era o menor texto do livro, apenas quatro páginas, além 
disso trazia uma abordagem temática instigante (...futebol é coisa de menino?!) 
com potencial para gerar um debate em sala de aula e motivar outras leituras. 
Alguns alunos afirmaram que ficaram curiosos para saber se as próximas histó-
rias tinham a “mesma pegada”.  

Na narrativa escolhida, a professora foi chamada para revolver um conflito 
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na quadra da escola. Na ocasião, os meninos apresentaram atitude machista 
em relação às meninas, usando como justificativa para não compartilharem a 
quadra e ainda contavam com a aprovação do professor de Educação física que 
além de compactuar com a visão preconceituosa dos meninos a incentiva, como 
podemos ver no trecho do a seguir: 

Figura 6: Trechos do capítulo “A disputa”

Fonte: (ZIRALDO, 2018, p.38 e 39)

Então, a Professora Maluquinha, com maestria e um pouco de sarcasmo, 
mostra que jogar futebol independe da questão de gênero, mas que se trata de 
uma questão de habilidade, ou seja, de “garra, raça e técnica”, contrariando o 
posicionamento do professor. No final do capítulo, após mostrar que também 
era “boa de bola”, surpreende a todos ao propor um desafio ao professor. Veja a 
seguir como essa história termina:
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Figura 7: Final do capítulo “A disputa”

Fonte: (ZIRALDO, 2018, p.40 e 41)

Após a leitura dinâmica do capítulo “A disputa”, ficou combinado que 
os alunos e as alunas seguiriam com a leitura da obra em suas residências. Mas, 
infelizmente, na prática, não foi o que ocorreu. Cerca de um terço da turma não 
fez a leitura integral da obra ou a fez de modo incompleto. Levantei suposições 
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sobre o que pode ter contribuído para esse resultado, vejamos algumas: desin-
teresse pela obra, falta de domínio do processo de decodificação do código lin-
guístico, dificuldade de compreensão do gênero textual, não identificação com 
temática e/ou o gênero textual e, provavelmente, outras razões que desconheço. 
Também não me aprofundei nesse levantamento, mas considero uma atividade 
relevante e em outra oportunidade devo investigar melhor. É importante desta-
car que nesse contexto, o propósito nunca foi uma leitura impositiva. A ideia 
inicial seria uma leitura guiada na sala de aula apenas para oportunizar o pri-
meiro contato com a obra. Embora, hoje, reconheço que a leitura de apenas um 
capítulo na sala de aula foi insuficiente. Deveria ter dedicado mais tempo para 
essa finalidade, afinal, a leitura é a prática de linguagem mais importante quan-
do se trata de campo artístico-literário, ou deveria ser. 

Seguindo com as aventuras …

Partimos para a 2ª etapa (leitura descoberta), cujo objetivos consistiram 
em incentivar o hábito da leitura e resgatar a leitura dos alunos, destacando o 
potencial transformador da experiência com a literatura, que, de acordo Takada 
(2014), é um conteúdo que precisa ser ensinado nas escolas “porque possibilita 
refletir sobre o mundo, criar realidades, ampliar o repertório de linguagem e for-
mar comunidades que se identificam com um determinado conjunto de obras, 
entre outras habilidades”. Sobre o papel docente frente ao desenvolvimento des-
sas habilidades, destaco a fala da escritora Ana Maria Machado em entrevista 
concedido à revista Nova Escola, em setembro de 2019, quando afirma:

Acho que o professor deve procurar ler para seu próprio prazer, desco-
brir seus gostos leitores, falar com os amigos sobre o que leu, de modo a 
se sentir mais seguro nesse universo. (...) Enfim, o professor procurar se 
desenvolver como leitor, em termos pessoais. Esse me parece o melhor 
caminho para entrar nesse mundo, se sentir seguro e à vontade. Então vai 
descobrir como contagiar os outros com seu entusiasmo. Acredito muito 
na criatividade individual de um professor leitor. (PERES, 2019)

Um dado importante a ser considerado na descrição desta etapa foi o fato 
de estarmos em um contexto pandêmico e a rede municipal de educação ter 
adotado o sistema híbrido de ensino. Uma das medidas adotadas pela escola foi 
o reagrupamento das turmas com redução (em 50%) do número de estudantes 
por sala, resultando no aumento de turmas, já que passaram a receber atendi-
mento presencial a cada quinze dias. Foi um momento complicado de admi-
nistrar, devido às constantes ausências dos alunos e das alunas, especialmente 
aqueles/aquelas que demonstraram maior dificuldade de aprendizagem, falta de 
acesso aos recursos tecnológicos para acompanhamento e desenvolvimento das 
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atividades remotas, entre outras questões. 
Para atender a esse “novo” cenário foi criado um espaço de comunicação 

através de grupos de WhatsApp, uma ferramenta que além de possibilitar inte-
ração entre alunos(as) e professores, foi fundamental para o desenvolvimento e 
acompanhamento das atividades remotas. Nele foram disponibilizados roteiros 
de leitura e pesquisa, cronograma das atividades, entre outras ações que guiaram 
nossas aventuras. A seguir um exemplo de uma abordagem interativa simulando 
um diálogo entre a professora (eu) e a turma na qual um(a) suposto(a) aluno(a) 
assume o protagonismo da interlocução atuando como porta voz da turma (Fig. 
08). Uma maneira lúdica de divulgar o trabalho que estava sendo desenvolvido 
em sala de aula e ao mesmo tempo instigar a curiosidade e o interesse dos(as) 
alunos(as) pela leitura da obra e o desenvolvimento das atividades propostas.  

Figura 8: Exemplo de interação no grupo de WhatsApp da turma.

Fonte: Acervo pessoal (2021)

Nesta etapa, dedicamos um tempo maior à leitura integral da obra e para-
lelamente realizamos pesquisas sobre a biografia do autor, promovemos debates 
em sala de aula sobre as críticas sociais levantadas no livro, a partir da seleção 
de alguns trechos onde essas críticas foram mais evidenciadas, e fizemos ainda 
uma breve revisão sobre as características do gênero textual em estudo. Não 
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foi preciso aprofundar-se no estudo do gênero porque ele foi tema de aula na 
unidade anterior, não cabendo nesse momento um aprofundamento, apenas um 
espaço de revisão e consolidação da aprendizagem. 

Conforme justifiquei no parágrafo anterior, não houve necessidade de 
mais estudos sobre o gênero discursivo, porque o gênero HQ foi foco do capítulo 
“História em quadrinhos: imagens e palavras em ação” do livro didático “Se liga 
na Língua”, de Ormundo e Siniscalchi, de 2018, adotado pela rede municipal de 
ensino. De acordo com as orientações do manual do professor, a HQ revela-se 
como um gênero produtivo para o desenvolvimento da habilidade de leitura, 
sobretudo no que tange à exploração de efeitos de sentido produzidos por alguns 
dos recursos de linguagem. Além de favorecer a ampliação da capacidade de 
inferir e justificar efeitos de humor. Nesse sentido, foram trabalhados em sala 
de aula os recursos estruturais, estilísticos e discursivos próprios do gênero HQ. 

Cada atividade desenvolvida desencadeou outra. Ou seja, as pesquisas 
sobre a biografia culminaram em uma exposição de cartazes com uma linha 
do tempo sintética sobre a vida e obra do autor. Os debates resultaram em um 
Bate-papo interativo com um ex-conselheiro tutelar (Sr. Marciel Ferreira – atual-
mente Articulador Educacional na referida escola) para tratar principalmente 
das temáticas abordadas no capítulo Onde está Paloma?, narrativa que trata de 
forma implícita sobre evasão escolar e o trabalho infantil. Buscamos com essa 
atividade promover um momento de troca em que estudantes opinaram sobre os 
temas e tiraram dúvidas sobre o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. 
A seguir o registro em imagens desse momento singular:

Figura 9: Bate-papo Interativo com convidado

Fonte: Acervo pessoal (2021)
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Além disso, essas experiências favoreceram a ampliação da capacidade 
citada na habilidade (EF69LP44), que é a de inferir a presença de valores so-
ciais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em textos literários, 
reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e 
histórico de sua produção. 

O final da leitura descoberta, entre a 7ª e 8ª semana do início das aventu-
ras, coincidiu com o retorno integral das turmas, devido aos novos protocolos 
sanitários. Assim, fechamos esta etapa com pipoca, diversão e arte, transfor-
mando a sala de aula em uma sala de cinema, onde assistindo ao filme “Uma 
professora muito maluquinha”, obra inspirada no livro com o mesmo título e 
que teve como roteirista o próprio Ziraldo.

O filme oportunizou aos alunos e às alunas conhecer um pouco mais 
sobre o trabalho do Ziraldo, compreender quem é essa personagem tão singu-
lar, sua visão de mundo e o contexto social e histórico onde ela estava inserida. 
Conhecer esses aspectos contribuiu para entender seus posicionamentos nas si-
tuações vivenciadas nas narrativas apresentadas na HQ. Entender essa relação 
entre textos contribuiu para ampliar a leitura e perceber o quanto é vasto o uni-
verso artístico-literário.  

Encerrando as aventuras …

A 3ª e última etapa (Pós-leitura) teve como objetivos ampliar o repertó-
rio cultural das turmas e trabalhar a interdisciplinaridade. A ideia inicial para 
esta etapa seria escolher um capítulo para transformar em um texto dramático 
e encená-lo. No entanto, as reações das turmas foram bem distintas e em duas 
delas não obtive o engajamento necessário para seguir com as atividades. As 
justificativas que prevaleceram foram timidez e um pouco de insegurança. Não 
fiquei convencida, mas respeitei o posicionamento deles e delas. Confesso que 
fiquei um pouco frustrada, porque achei que seria possível gerar um produto 
final representativo para cada uma das três turmas. 

Esse fato só reforçou a ideia de que cada turma é única e possui ritmos 
de aprendizagens e interessantes distintos e, consequentemente, necessitam de 
um atendimento diferenciado, no sentido de que não é possível a mesma abor-
dagem, embora insistamos em colocá-los na mesma “caixinha”. Reconheço que 
não é tarefa fácil lidar com essa constatação e o(a) professor(a) não consegue 
enfrentá-la sozinho(a). No geral, as condições de trabalho não são muito favorá-
veis à/ao docente da educação básica, já que não se destina tempo/espaço para 
reflexão na e sobre a prática. O profissional da docência está submerso em um 
mar de burocracia sem sentido, enquanto lida com turmas superlotadas, com 
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déficit de aprendizagem e tantos outros problemas que interferem negativamen-
te na prática pedagógica.  

Para além de todos os percalços, havia um percentual de alunos(as) que de-
monstrou um entusiasmo surpreendente. O interesse desse grupo foi contagiante. 
Já tinha participado ativamente de todas as atividades propostas até ali e estava 
disposto a tudo para concluir os trabalhos com “louvor”. Então, fiz uma pequena 
pausa para replanejar e traçar novas rotas. Em seguida, selecionei um grupo repre-
sentativo das três turmas, composto por cerca de 20 alunos. Para essa composição, 
utilizei apenas dois critérios, quais sejam, a leitura integral da obra e estarem dis-
postos ou dispostas a participar dos encontros semanais no contra turno.

Passamos a nos encontrar semanalmente no contraturno para ler, conver-
sar, escrever, revisar, reescrever, encenar, ou melhor, para nos aventurar. Todas 
as atividades dessa etapa foram construídas de forma colaborativa. Além de 
promover uma maior interação e integração entre mim e eles, esses encontros 
oportunizaram momentos de escuta, onde os alunos tinham tempo e liberdade 
para apresentar sugestões, reflexões sobre pontos do projeto a serem repensados. 
Esses encontros semanais só foram possíveis, porque durante quatro semanas, 
em acordo com a coordenação pedagógica da escola, destinei uma parte do meu 
tempo do Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo3 (HTPC) para me dedicar 
inteiramente a tais atividades. Ao mesmo tempo em que foi desafiador, foi mui-
to gratificante especialmente porque os resultados eram perceptíveis e rápidos. 

Com esse grupo menor, foi possível conhecer o perfil de cada um(a), fato 
que contribuiu para direcionar as atividades de forma mais eficiente e personali-
zada. Os produtos desenvolvidos pelo grupo foram um roteiro de apresentação 
e um texto dramático dividido em três cenas. Todos os textos foram produzidos 
coletivamente a partir da releitura do capítulo “Onde está Paloma?”, as pesqui-
sas sobre o autor Ziraldo e sobre o ECA nas 1ª e 2ª etapas. A seguir o registro em 
imagens de um desses momentos de escrita colaborativa: 

3 HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo) faz parte da Hora-Atividade: tempo 
reservado ao Professor em exercício de Docência cumprido na Escola ou fora dela, para 
estudo, planejamento, avaliação do trabalho didático, reunião, articulação com a comu-
nidade e outras atividades de caráter pedagógico; Lei Municipal N° 962/2019, de 26 de 
dezembro de 2019. Disponível em: http://www.campoalegre.al.leg.br/sistema/uploads/
anexos/5b0c3f88b65895e3c255f131ab70d0c4.pdf. Acesso em: 22 set. 2022.
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Figura 10: Momento de escrita colaborativa

Fonte: Acervo pessoal (2021)

Em cada encontro era lançada uma proposta de pesquisa e/ou produção 
de texto para ser apresentada na semana seguinte. Após o momento de apre-
sentação das versões individuais, escolhíamos uma para trabalhar a reescrita e 
fechar a versão final. A primeira produção proposta foi criar um “diálogo in-
trodutório” para apresentar o autor e a obra e que serviria como abertura do 
evento. Depois, partimos para a produção do texto dramático, atividade que foi 
mais demorada, pois se tratava de um gênero no qual foi demonstrado pouca 
familiaridade e por isso precisariam de mais aprofundamento.  Então, levei um 
modelo de texto dramático, fizemos uma breve discussão sobre as característi-
cas do gênero, abordando aspectos como finalidade, estrutura, linguagem e no 
final iniciamos a conversão da HQ para texto dramático. A produção textual foi 
concluída em casa. Por último, estruturamos um resumo já existente no livro 
didático para finalizar a apresentação com o título “O que é o ECA?”. A seguir 
uma mostra das produções textuais e do protagonismo desses alunos e alunas 
que me encheram de orgulho e satisfação:   
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Figura 11: Diálogo Introdutório – Quem é Ziraldo?

Fonte: Acervo pessoal (2021)

Figura 12:  Cena I – Texto dramático “Onde está Paloma?”

Fonte: Acervo pessoal (2021)
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Antes da finalização dos trabalhos, propus uma última aula para o com-
partilhamento das produções textuais e um ensaio geral da dramatização tendo 
como espectadores o(a)s colegas de turma. No final, abrimos um espaço de es-
cuta para que comentassem o que acharam da atuação e dos textos dos colegas. 
Dessa forma, buscamos promover um momento de troca, em que os alunos e 
as alunas puderam opinar e dar respostas aos textos e encenação do(a)s colegas 
autores(as), atores e atrizes, colocando-se na posição de interlocutores. Esse mo-
mento também se configurou como espaço de reflexão e serviu para cada aluno 
avaliar o seu próprio desempenho nas aventuras, considerando aspectos como 
participação, envolvimento nas atividades propostas e, principalmente, sobre sua 
experiência com a leitura literária e o aprendizado adquirido na e através dela.  

Figura 13: Último ensaio no anfiteatro da escola 

Fonte: Acervo pessoal (2021)

Finalmente, em novembro de 2021, toda comunidade escolar da Escola 
Felizardo Souza Lima pode embarcar nas aventuras dos alunos e das alunas 
do 6º ano vespertino e prestigiar a encenação da releitura do capítulo “Onde 
está Paloma?”. Esse foi um momento que se configurou como uma síntese das 
produções desenvolvidas ao longo das 12 semanas de trabalho e contou com 
a presença dos familiares. O convite às famílias foi uma inciativa do grupo de 
estudantes. Achei importante as famílias embarcarem nessas aventuras com seus 
filhos e suas filhas. Foi um momento mágico, numa encenação que durou cerca 
de 15 minutos – um tempo curto, mas que ficará marcado nas nossas memórias 
para sempre. A relevância dessa experiência pode ser mensurada nos registros 
fotográficos e depoimentos a seguir: 
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Figura 14: Seleção de registros da Apresentação Final 

Fonte: Acervo pessoal (2021)

(...) foi uma experiência ótima, depois disso posso dizer que comecei a ler livros(...)Aluna “A”

“Eu achei uma atividade bem atrativa, a qual eu consegui descobrir um talento de atuar e
depois desse projeto eu achei mas interesse em ler. Comecei a ler bem melhor (...) Aluna - B
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(...). Eu não tenho palavras pra descrever o quanto essa apresentação foi maravilhosa 
pra mim. Com essa apresentação eu descobri um talento extraordinário a atuação, eu me 
surpreendi muito (...)  

Aluna “C”

Algumas considerações

Essas aventuras da/com a professora Maluquinha me possibilitaram apren-
dizados e importantes reflexões sobre minha atuação enquanto professora e ainda 
me aproximou das turmas de uma maneira diferente. Conheci talentos e potencia-
lidades e acredito que essas descobertas não seriam possíveis no tempo regular de 
sala de aula com turma de 40 alunos e focada apenas nos conteúdos programáticos. 

As diferentes situações que encontrei em sala de aula me fizeram rever meu 
planejamento, que sofreu constantes adaptações, para que as atividades fossem re-
levantes e os alunos e as alunas se engajassem minimamente. Nessas adaptações, 
busquei simplificar as atividades, mas sempre lançando mão de toda oportunidade 
que promovesse o acesso à leitura e desmistificasse a máxima de que os alunos e 
as alunas não gostam de ler. Por fim, desejo que no ensino e na aprendizagem em 
Língua Portuguesa todos(as), docentes e discentes, aventurem-se!!!!! 
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A PRÁTICA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO 
UM COMPONENTE INDISPENSÁVEL PARA A 

FORMAÇÃO DOCENTE

Larissa Barbosa de Freitas1

Gleiciane Oliveira Lopes2

José Deomar de Souza Barros3

Introdução

O estudo da ciência é altamente considerado. Desse modo, quando é rea-
lizada uma pesquisa atribuída ao termo “método científico”, a afirmação ou 
linha de raciocínio implica um tipo de conhecimento confiável e com mérito 
significativo (CHALMERS; FIKER, 1993). Partindo dessa lógica, a escola tem 
a finalidade de estimular os alunos a conhecerem a história da ciência e a neces-
sidade de sua abordagem (SEDANO; CARVALHO, 2017). 

A presença do ensino de Ciências como componente obrigatório no cur-
rículo escolar brasileiro ainda é muito recente. A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LBD), n. 4061/6, promulgada em 1961, determinou a presença da 
disciplina de Ciências apenas nos anos finais do Ensino Fundamental. Após um 
período de tempo, houve uma nova edição da LBD, a Lei n.5692, em 1971, no 
qual foi exigido o acréscimo do ensino da disciplina de Ciências nos anos ini-
ciais da escolarização (KRASILCHIK, 1987).

Para Ramos, Antunes e Silva (2010), a prática pedagógica do ensino de 
Ciências precisa ser explorada e compreendida profundamente, com o fito de 
articulá-las em prol de um ensino que possibilite ao aluno atuar de forma crítica 
e cidadã. Em outras palavras, seria um ensino que ultrapasse o modelo de trans-
missão-recepção de conteúd  os para um modelo de produção de conhecimento 
científico, a partir de considerações e de vivências para que se possa produzir e 
assimilar novos conhecimentos. 

1 Discente do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Universidade Federal de Cam-
pina Grande - UFCG, Centro de Formação de Professores (CFP).

2 Discente do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Universidade Federal de Cam-
pina Grande - UFCG, Centro de Formação de Professores (CFP). 

3 Docente do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Universidade Federal de Campina 
Grande – UFCG. Doutor em Recursos Naturais pela UFCG; Professor Adjunto da UFCG.
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Pelo exposto, entendemos que o ensino de ciências nas escolas brasileiras 
ainda se encontra bastante restrito, no sentido de ainda estar relacionado ao 
repasse de conteúdos de forma de forma sistemática ou não. Seria interessante 
que os professores e todo o núcleo gestor, desenvolvessem um ensino a partir da 
prática da pesquisa e da investigação, tornando o ensino mais prático e mais in-
teressante. Essas ideias só seriam possíveis se fossem aplicadas em um ambiente 
escolar capacitado e que ofereça uma estrutura adequada para um ensino de 
qualidade (CARDOSO; SCARPA, 2018). 

É na formação docente que os licenciandos aprendem maneiras inovado-
ras de ensinar Ciências e passa a praticá-las durante o estágio supervisionado. O 
estágio é um componente obrigatório curricular e realizado sob a supervisão de 
um professor já habilitado, a sua principal finalidade é proporcionar ao futuro 
docente a experiência do primeiro contato com a realidade das escolas antes de 
iniciar a sua carreira após a formação profissional (RODRIGUES, 2013).

A regência de classe tem o propósito de proporcionar reflexões coletivas e 
contínuas, por meio de práticas pedagógicas que envolvam ações participativas. 
Souto e Esteves (2016) afirmam que, é fundamental a aplicação de pesquisas nas 
escolas para detectar as necessidades e os anseios dos alunos e, em concomi-
tância, elaborar práticas aliadas à formação docente, que sejam embasadas na 
realidade atual da educação brasileira. 

Possibilidades e desafios do estágio supervisionado

O estágio é uma prática de aprendizado por meio do exercício de funções 
referentes à profissão que será exercida futuramente, podemos adicionar a isso, 
os diferentes conhecimentos práticos e teóricos que carregamos na nossa baga-
gem acadêmica. A modalidade de Estágio Supervisionado obrigatório é uma 
matriz curricular assegurada no curso, podendo conter práticas realizadas em 
organizações públicas, privadas, não governamentais ou em programas de ex-
tensão da universidade (SCALABRIN; MOLINARI, 2013).

Dessa forma, o estágio supervisionado busca beneficiar a experiência e 
promover o desenvolvimento do graduando, por meio de práticas adquiridas 
durante a formação docente. Outros fins previstos são: desenvolvimento de ha-
bilidades, de hábitos e de atitudes no exercício do ensino e, por fim, a criação 
de condições que façam os estagiários adquirirem mais segurança e uma visão 
crítica no seu futuro ambiente de trabalho (SCALABRIN; MOLINARI, 2013).

Sabemos que a prática da docência e o estágio não garantem uma for-
mação e uma preparação completa ao magistério, mas eles possibilitam que o 
futuro educador tenha noções básicas de como funciona o ensino na maioria 
das escolas brasileiras, sejam elas públicas ou privadas. É a partir disso, que o 
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professor começa a entender a realidade dos alunos que frequentam a escola e o 
papel que um bom educador possui na educação, pois indivíduos que não atuam 
diretamente na escola, não conhecem a realidade escolar (PELOZO, 2007). 

Ademais, o exercício de qualquer profissão é prático e técnico, partindo 
dessa lógica, a profissão de professor não é diferente. Em outras palavras, à do-
cência é prática no sentido de realizar uma ação e técnica no sentido de executar 
as operações e as próprias ações. Aprendemos por meio da observação, da imita-
ção e da reprodução de ações que julgamos corretas e sensatas, dentro da escola 
há uma troca no processo de ensino e aprendizagem, o aluno aprende com o 
professor e vice-versa (LIMA; PIMENTA, 2006). 

Ao chegar ao estágio supervisionado muitos graduandos temem não ser 
acolhido pelas escolas, isso acontece porque a maioria das instituições não rece-
bem os estagiários com boa vontade, é preciso que ele explique a importância de 
estar ali para continuar com a sua formação docente. Além desses desafios, os 
professores também são inflexíveis nesse quesito, principalmente, se tratando de 
estágio de observação, a explicação deles é que a presença do estagiário atrapa-
lha a concentração dos seus alunos e, consequentemente, o andamento de suas 
aulas (OLIVEIRA, 2009). 

Logicamente, que os acontecimentos retratados anteriormente não acon-
tecem em toda instituição de ensino, existem aquelas que são muito receptivas 
aos estagiários e reconhecem a importância desse apoio para os licenciandos. O 
aluno de estágio necessita de um apoio norteador, que o direcione corretamente 
para as atividades presentes nesse período de formação, pois não é fácil chegar 
numa instituição de ensino sem nunca ter estado ali, assumindo aquele papel. 
Então, é fundamental que haja o direcionamento do que o estagiário deve obser-
var? De como agir ou se comportar em determinadas situações? De que forma 
prosseguir nas suas aulas e de como compreender as diferentes necessidades que 
irão surgir ao longo do campo de ensino (LIMA et al., 2016).

Barros, Silva e Vásquez (2011) afirmam que, para que se cumpra com 
êxito a tarefa de educar, é preciso que os futuros educadores tenham domínio 
das técnicas e dos métodos para que o processo de ensino e aprendizagem 
dos alunos seja completo e compreensivo dos conhecimentos científicos e que 
visem ampliar uma visão crítica da sociedade em geral. O papel do professor 
não é somente de repassar conteúdos, mas o de formar cidadãos críticos, ino-
vadores e autônomos para conviver numa sociedade tão miscigenada como a 
nossa. Dessa forma, é perceptível que o estágio supervisionado possui o papel 
de trazer a realidade escolar sob a ótica docente de como funciona o processo 
de ensino e de aprendizagem. 
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Formação inicial dos Professores: os principais dilemas e a sua relevância 
nos Cursos de Licenciatura

O professor possui um papel de importante na educação. Ser professor 
é entender-se parte de um processo de transformação, é tomar decisões difí-
ceis e constantes, sempre reguladas pelas instituições de ensino. Entretanto, o 
principal significado de ser professor, é ser um sujeito capaz de utilizar seus co-
nhecimentos e suas experiências para desenvolvê-las em contextos pedagógicos 
(FERREIRA, 2003). 

As Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores, aprovada em 
2002, enfatiza que a o processo de aprendizagem deve ser orientada pelo prin-
cípio metodológico geral, fundamentado na ação e reflexão e na resolução de 
soluções-problemas como estratégia didática. Além disso, este documento pro-
põe alguns princípios que servirão como norte para o exercício da profissão, os 
seguintes aspectos: a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada 
do futuro docente, a competência como concepção nuclear na orientação do 
curso e, por fim, a pesquisa com foco no processo de ensino e aprendizagem, 
pois ensinar requer tanto dispor de conhecimentos e saber mobilizá-los para a 
construção de conhecimentos pelos alunos (MARANDINO, 2003).

Conforme Pimenta e Ghedin (2005), o exercício da docência requer práti-
ca e preparo que está muito além da teoria ensinada nos cursos de formação, das 
práticas e do cotidiano em sala de aula. Oliveira (2020) acrescenta ainda, que a 
profissão de docente é uma das mais honrosas do mundo, porém é preciso que 
se tenha reconhecimento dos esforços e dos desafios que o professor possui no 
ambiente de trabalho e no seu cotidiano em geral. 

É importante ressaltar que, os professores têm a responsabilidade de equi-
librar os conhecimentos dos alunos, estimulando o poder da argumentação, da 
investigação e da curiosidade, com a finalidade de formar cidadãos críticos capa-
zes de exercer a sua cidadania. Todo indivíduo que deseja ser professor, precisa 
passar por uma formação específica de nível superior e essa formação nunca é 
estagnada, está sempre em construção (OLIVEIRA, 2020). 

Entende-se, que o professor possui um papel fundamental na construção 
de conhecimentos, sendo ele o mediador do processo de ensino e aprendizagem. 
A educação deve se destacar na formação de sujeitos autônomos e produtivos. 
Segundo Santos (2013), para que haja uma aprendizagem significativa é indispen-
sável que os alunos se responsabilizem a aprender significativamente. Em outras 
palavras, o professor deve instigar o aluno a pensar, parar de dar respostas prontas 
e ampliar os conceitos já aprendidos, para que possa gerar mais questionamentos. 

No que diz respeito à formação dos professores, é notório os desafios e as 
dificuldades que o professor enfrenta durante esse processo. Todavia, essa fase 
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inicial da carreira possui uma relevância muito grande na sua história profissional. 
Os primeiros cinco anos marcam o início da carreira do profissional, é onde ele 
enfrenta vários dilemas, como: conduzir o processo de ensino e aprendizagem 
levando em consideração as etapas de desenvolvimento dos seus alunos e o con-
teúdo a ser ministrado, problemas com a disciplina e com a organização da sala 
de aula. É neste momento, que o professor percebe que deixou de ser estudante e 
que caiu sobre seus ombros uma responsabilidade profissional (SOUZA, 2009).

O ensino de Ciências no Ensino Fundamental.

A ciência é entendida como o fruto do questionamento, é a partir disso 
que se inicia o processo científico. O ato de questionar é inerente à condição hu-
mana, mas a ciência não sobrevive sem ser disseminada e ensinada, sendo fun-
damental para criação do método científico. Dessa maneira, a educação como 
um todo faz parte desse importante contexto social, ela é a principal responsável 
por estimular os alunos a compreender o mundo que o cerca, tornando-os indi-
víduos pensantes e criativos (SILVA; FERREIRA; VIERA, 2017). 

No Brasil, abordagem de ensino acerca de atividades de investigação cien-
tífica pode ser encontrada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1996). Este 
documento relata que além das 10 capacidades de aprender, criar e formular, o 
aluno precisa desenvolver a pesquisa, buscar informações, formular questões, 
diagnosticar e propor soluções para problemas reais. Diante do ensino de biolo-
gia, à medida que o aluno progride nos estudos ele passa dos argumentos per-
ceptivos aos conceituais, realizando raciocínios e analogias concretas, através de 
novas percepções com o mundo e com as pessoas (CAMPOS et al., 2003). 

Recentemente, houve mudanças no ensino de Ciências no ensino fundamen-
tal, após algumas reflexões, essas mudanças seriam necessárias na prática, com o 
fito de garantir que os cidadãos se tornassem cientistas letrados. É imprescindível, 
que a ciência seja abordada de forma clara e reconhecível, para que os alunos te-
nham a noção da relevância e da profundidade que ela carrega (WARD et al., 2009).

É necessário também, que o docente compreenda o desenvolvimento do 
conteúdo que será ensinado, visando a aculturação científica, no qual os estu-
dantes participem do processo de construção do conhecimento, enfatizando os 
métodos científicos, a importância de argumentação e da formação da sua pró-
pria visão acerca de conteúdos debatidos na escola (CARVALHO, 2010). O en-
sino formal das ciências possui um papel relevante na cidadania e deve estar em 
sintonia com os avanços do conhecimento tecnológico e científico. Portando, 
inserir os alunos na cultura científica é fazer com que eles entendam a importân-
cia dela na sociedade (MARTINS, 2011). 

Segundo Pozo e Crespo (2009), há uma defasagem no ensino de Ciências. Os 
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alunos estão aprendendo e se interessando cada vez menos pelos conteúdos, o que 
acarreta uma sensação de frustação nos professores. Essa crise na educação científi-
ca se dá por diferentes motivos, como: a falta de metas dos professores com a sala de 
aula, muitas demandas educacionais associadas aos professores, tornando o traba-
lho cansativo, além da oferta educacional e da falta de estrutura que algumas escolas 
possuem. Portanto, essas defasagens na educação brasileira desmotiva o estudante e 
torna o incentivo à pesquisa uma realidade distante no ensino. 

Nessa mesma direção, os desafios no ensino de ciências na atualidade 
podem ser listados desde a formação de professores até à dificuldade que esses 
docentes possuem em criar e abordar uma didática eficiente na educação cien-
tífica. Os educadores no Brasil possuem baixa remuneração e altas jornadas de 
trabalho, o que implica diretamente na qualidade do desenvolvimento de sua 
profissão, pois um professor com demandas acumuladas, não possui tempo sufi-
ciente para preparar boas aulas, corrigir trabalhos e ainda investir em sua própria 
formação (MARTINS, 2005). 

Portanto, é necessário discutir a utilização de novas abordagens para o en-
sino de Ciências e estimular os docentes a refletirem sobre algumas concepções 
a respeito da educação, da ciência e da tecnologia, com a finalidade de formar 
cidadãos com um maior e melhor entendimento das implicações e das aplicações 
da educação científica (VIECHENNESKI; LORENZETTI; CARLETTO, 2012).  

A regência de classe e as suas contribuições para a formação docente

A regência de classe pode ser compreendida como um tempo destinado a um 
processo de ensino e aprendizagem, no qual os futuros docentes possuem a oportu-
nidade de refletir, sistematizar e testar seus conhecimentos adquiridos durante a gra-
duação. A partir disso, o graduando irá analisar e concordar que os conhecimentos 
adquiridos em sala de aula são de fundamental importância, mas que sozinhos não 
são suficientes para a prática docente (ROSA; WEIGERT; SOUZA, 2012). 

A docência possui muitas complexidades, é fundamental que haja valori-
zação profissional e bons processos formativos para que os egressos de cursos de 
licenciatura não entrem por mera conveniência, mas que queiram construir uma 
carreira permanente, digna e valorizada (CARVALHO; GONÇALVES, 2020). 

O estágio supervisionado propicia aos discentes o ato de conhecer e ana-
lisar a realidade escolar, além de conceder a atuação dos mesmos, com a elabo-
ração e a execução de aulas, auxiliando o professor supervisor e o atendendo as 
necessidades do aluno. Por meio desse contato direto, o estagiário passa a ter 
uma visão individual de cada estudante e desenvolve suas próprias metodologias 
embasadas na realidade dos mesmos ali presentes e da escola em que está atuan-
do (MONIQUE et al., 2021). 
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O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório e fun-
damental nos cursos de formação docente, apesar de possuir inúmeros benefícios 
para a formação dos professores, como foram listados anteriormente, há também 
muitas situações desafiadoras. Neste campo, muitos estudantes de licenciatura são 
tomados pelas incertezas, pelas inseguranças e pelos desafios que irão enfrentar 
ao longo de sua carreira, além de ter que lidar com momentos desafiadores que 
requer muito controle emocional e profissionalismo (FERRAZ, 2020). 

Pimenta e Lima (2012) afirma que, o exercício da docência define o ob-
jetivo que o profissional deseja alcançar e a relação entre escola e estagiário, 
no qual norteará suas ações que irão contribuir para o aprimoramento da sua 
formação profissional, pois é a partir das observações que se pode refletir sobre 
a diferença que existe entre a teoria e a prática, resultando em um olhar crítico 
para a sala de aula e para a relação do aluno com o professor. 

Seguindo essa lógica, a prática do estágio não deve ser vista apenas como 
um componente obrigatório na formação universitária, mas sim como uma 
oportunidade para a elaboração de novos saberes e práticas a favor da ação do 
docente. Essa vivência é primordial para a elaboração de competências necessá-
rias para o exercício da profissão (FONSECA et al., 2019). 

O aluno estagiário detém da oportunidade de desenvolver diferentes com-
petências e habilidades, como: fazer uso de novas linguagens e tecnologias no 
processo de ensino e aprendizagem; analisar, produzir e utilizar materiais didá-
ticos, implementando a diversificação das atividades; realizar uma prática edu-
cativa mais contextualizada e atualizada; desenvolver suas próprias metodolo-
gias, conforme a realidade social e cultural; diversificar as estratégias avaliativas; 
intervir em situações educativas com criatividade e sensibilidade, dentre outros 
(MAZIERO; CARVALHO, 2012). 

Diante esses posicionamentos, o estágio supervisionado deve ser visto por 
todos os profissionais da educação como espaço de diálogo, de facilitar melhores 
aprendizagens, de superar barreiras e revelar caminhos. Deve ser compreendido 
como uma reafirmação da escolha da profissão, da constituição de uma identida-
de docente, com fito de assegurar que após a sua conclusão os futuros docentes 
estarão seguros do desenvolvimento de sua atuação profissional (MELO, 2022).

Considerações finais

O estágio supervisionado seja ele na modalidade ensino ou observação, 
possuem um papel fundamental na formação de futuros profissionais. Através 
da prática dessas disciplinas, é possível compreender o funcionamento do ensino 
de Ciências nas escolas públicas e, concluir, que nem sempre é possível empregar 
todas as técnicas de aprendizagem que aprendemos foram construídas durante 
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o curso de licenciatura. 
Diante dessa realidade, os professores se sentem desmotivados e tendem 

abordar o ensino de Ciências, ainda, de forma monótona, apesar de ela possuir 
diferentes tipos de abordagens, visto que é uma disciplina que pode ser bastante 
explorada e utilizar diversas metodologias inovativas durante as aulas. Sob esse 
viés, é imprescindível que os cursos de licenciaturas reforcem essa necessidade 
de se reinventar diante de tais dificuldades, com o fito de contribuir para um 
processo de ensino e aprendizagem eficaz e de qualidade.
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A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
PARA A FORMAÇÃO DOCENTE

Gleiciane Oliveira Lopes1

Larissa Barbosa de Freitas2

José Deomar de Souza Barros3

Introdução

De acordo com Ponte (2006) independentemente do nível em que é rea-
lizado o ato da docência, esta é destacada por um saber profissional comum, 
derivado da mobilização, produção e uso pleno de conhecimentos diversos sobre 
a natureza, tais como científicos e didático-pedagógicos. Fora isso, o docente 
necessita se firmar em valores éticos capazes de garantir o respeito pelo aluno, 
o reconhecimento pela profissão e instituições de ensino, bem como à defesa da 
integridade do saber e da cultura, e aos valores democráticos de justiça social.

Segundo Viecheneski e Carletto (2013) o ensino de ciências desde o iní-
cio da escolarização é de grande valia visto que pode haver o favorecimento no 
despertar da curiosidade e encanto nas crianças pela área, podendo ser levado 
ao longo da vida, até que se formem jovens interessados na carreira científica. É 
preciso que haja investimento na educação científica desde cedo, pois é através 
do conhecimento que pode prosperar a sociedade e a economia da pátria. 

Colocando em ênfase o estágio supervisionado, pode-se dizer que este é 
o momento no qual o licenciando pode pôr em prática diferentes contribuições 
para o ensino de Ciências. Tal afirmativa fica evidente quando Uliana (2009) 
aponta que esse momento de experiência é importante para a prática docente, 
uma vez que possibilita a ressignificação da identidade profissional do professor.  

Com isso, Petrovich (2016) afirma que o momento voltado à regência 
obrigatória, fase essa que está inserida e diretamente atrelada ao estágio super-
visionado, é indispensável aos futuros profissionais da educação, já que a essa 

1 Dicente do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Universidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG), Centro de Formação de Professores (CFP). Autor para correspon-
dência: gleiciane17329@gmail.com.

2 Discente do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Universidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG), Centro de Formação de Professores (CFP).

3 Docente do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Universidade Federal de Campina 
Grande – UFCG. Doutor em Recursos Naturais pela UFCG; Professor Adjunto da UFCG...



EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: 
Realidade, possibilidades e desafios

43

altura da formação o licenciando tem a oportunidade de socializar com as ins-
tituições de ensino, seu futuro ambiente de trabalho, para que haja um melhor 
engajamento e familiarização entre o graduando e a realidade escolar que este 
irá elaborar e desenvolver suas atividades laborais após sua formação superior. 
Ademais, esse processo de regência de classe passado pelos estagiários tem um 
valor significativo para o progresso de suas formações profissionais.

Com base nessa perspectiva, o principal objetivo deste capítulo traduz-se 
na apresentação e discussão acerca de temas voltados ao âmbito educacional, 
tais como ensino de Ciências e suas principais concepções, o processo de forma-
ção inicial de professores e seus desafios, a importância do estágio supervisio-
nado para a formação docente e a influência que a regência de classe possui na 
formação profissional do futuro professor.

Estágio supervisionado: para quê e para quem?

Para que haja um melhor entendimento e compreensão acerca do tema 
“Estágio Supervisionado” é interessante, inicialmente, que se faça uma imersão 
nos seus principais conceitos. Segundo Almeida e Pimenta (2015) o conceito 
de estágio está relacionado a um campo do conhecimento, que vai além da sua 
rotineira redução relativa às atividades práticas instrumentais, já que é construí-
do através da interação entre os cursos de formação e meio social o qual será 
desenvolvidas as atividades práticas. 

De acordo com Borssoi (2008) o estágio é um período de ensino-aprendi-
zagem que se destina a viabilização das competências de pesquisa e investigação 
do círculo escolar, bem como dos conhecimentos que estão ligados também à 
parte teórica, sempre tendo a ação-reflexão-ação como bases norteadoras para 
realização das atividades.

Tendo em vista a efetiva participação do estágio supervisionado, esta é 
relevante, já que a partir daí o aluno vai começar seu contato propriamente dito 
com suas futuras atividades profissionais, por meio da mobilização dos conheci-
mentos teóricos construídos no decorrer de sua graduação (BERNARDY, 2012).

Borssoi (2008) afirma que apenas as teorias não são capazes de formar 
um professor competente, mas sim a adição das práticas, ação-reflexão, diálo-
gos e intervenções podem proporcionar tal feito. Ou seja, as ações isoladas não 
funcionam tão bem quanto estando fortemente aliadas para um propósito em 
comum. 

A partir disso, é reconhecível o imprescindível valor da imersão do licen-
ciando nos estágios de sala de aula, para que o autoconhecimento como pro-
fessor desabroche e se aprimore. Além disso, é no momento de estágio também 
que a formação técnica, bem como a afetiva e profissional é desenvolvida pelo 
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estagiário, o que propicia um melhor desenvolvimento no exercício da função 

(SOUZA; FERREIRA, 2020).

O processo de formação inicial de professores

Falar de ensino é explanar acerca de uma atividade que já permeia há 
muito tempo a sociedade, mas que mesmo diante disso, permanece sendo trata-
da como um campo desconhecido, onde se sabe muito pouco a seu respeito. A 
partir disso, algumas ideias que foram preconcebidas no passado, permanecem a 
perpetuar-se de geração para geração, formando assim o enorme erro de manter 
o ensino numa cegueira conceitual (GAUTHIER, 1998).

A partir do embate entre o rápido crescimento populacional com o desen-
volvimento e a paz sociais, vários desafios são gerados para a sociedade como 
um todo. Com isso, através da atuação dos professores, a educação se faz pro-
tagonista insubstituível na busca por maneiras de garantia o bem-estar humano. 
Desse modo, um grande peso constituído por muita responsabilidade recai sobre 
as instituições de ensino formadoras de professores, tais como universidades, 
faculdades ou institutos (GATTI, 2014).

Para Azevedo (2012) na atualidade, a temática do ensino se faz fortemen-
te presente nos cenários acadêmicos do Brasil. É bastante comum ouvir falar 
da situação do ensino, bem como encontrar pesquisas e trabalhos publicados 
em geral sobre problemáticas que envolvem a formação docente. Mesmo assim, 
os centros formativos de professores se mantêm impassíveis diante disso, com 
praticamente nenhum tipo de mudança inovadora para o melhoramento da for-
mação inicial de professores.

Segundo Almeida (2007) é necessário que haja a certificação que as for-
mações do tipo cultural, científica, pedagógica e disciplinar estejam diretamente 
unidas à formação prática, para que então possa ser garantida uma Teoria do 
Ensino que seja capaz de superar as intempéries que se contrapuseram à peda-
gogia: de um ofício sem saberes e de saberes sem ofício. 

Leite (2018) considera que a reformulação das tradicionais práticas forma-
tivas, visando a superação das dificuldades enfrentadas pela formação inicial, vai 
requerer um empenho maior nos debates em ambientes acadêmicos, além das de-
cisões políticas que sofrem grandes reformulações nos cursos de licenciatura, devi-
do a maior organicidade entre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), o Projeto 
Pedagógico de Curso (PPC) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

Com isso, se faz necessário a superação da reprodução de formação que 
determina o educador como um mero transmissor de conhecimento, que se preo-
cupa com a formação de atitudes obedientes, passivas e de subordinação nos edu-
candos. Nesse tipo de formação, o professor vê seus alunos como assimiladores 
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de conteúdos pelo uso do adestramento, fazendo com que sejam formados me-
morizadores e repetidores de informações, que muitas vezes, fogem da realida-
de do aluno. Logo, é importante que haja a modificação de pensamento, onde a 
profissão professor está associada apenas à atuação técnica e mecanizada, onde 
processos práticos e teóricos não caminham juntos (LEITE, 2011).

O ensino de Ciências e seus entraves

Ramos e Antunes (2010) destacam o importante evento acontecido na 
década de 1960 que consistiu no aparecimento das teorias cognitivistas em terri-
tório brasileiro, que defendia a ideia de que a interação entre o homem e mundo 
resultava em conhecimento, bem como enfatizava os processos mentais dos alu-
nos ao longo da aprendizagem. Contudo, foi apenas no início dos anos 1980 que 
tais teorias ganharam espaço e puderam realmente influir no ensino de Ciências. 
O construtivismo interacionista de Piaget e as teorias de Bruner consideravam 
e enalteciam o processo de aprendizagem através da descoberta, bem como o 
aprimoramento de habilidades cognitivas. Também primavam pela ideia de que 
os alunos não deveriam ser apenas indivíduos receptores de conhecimento pro-
vidos pelo seu professor, mas sim que recebessem pelo docente as devidas orien-
tações de aprendizagem. 

Para que possa haver a articulação a favor de um ensino que permita a inser-
ção do aluno no mundo, e que instigue sua formação crítica dentro de princípios 
éticos e de cidadania, é necessário que as concepções acerca da ciência, que por 
vezes direcionam a prática pedagógica de docentes de Ciências, sejam estudadas 
e compreendidas de forma mais aprofundada. Ou seja, é importante que haja a 
superação do modelo de ensino que se faz pautado na transmissão-recepção, e 
que haja assim a ascensão do modelo de ensino que considere as vivências socio-
culturais dos alunos, promovendo significância e inter-relação dos conteúdos de 
Ciências com a realidade, o que permite instigar nos estudantes a curiosidade para 
a formulação de novos conhecimentos (RAMOS; ANTUNES, 2010).

Em relação ás práticas pedagógicas voltadas ao ensino de Ciências, estas 
foram e ainda continuam a ser influenciadas pelas ideias positivistas apoiadas 
pela aplicação do método científico. Na visão positivista, conseguir apurar e hie-
rarquizar variáveis, de acordo com critérios de pertinência para o entendimento 
de fenômenos, predizer e controlar seus efeitos acerca dos eventos experimentais, 
bem como organizar sequências de dados retirados dos procedimentos experi-
mentais, são competências de grande valor para o desenvolvimento de conheci-
mentos científicos do discente. Com isso, os processos experimentais não só têm 
como função ser ponte para o avanço das competências supracitadas, mas tam-
bém de ser elo legitimador dos saberes científicos, ao passo que a coleta de dados 



AnA PAulA uliAnA MAson | MArcilení dos sAntos (orgAnizAdorAs)

46

retirados dos experimentos, resultam na palavra final a respeito da compreensão 
do fenômeno estudado (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2010).

Considerando a disposição tecnicista prevalecente de meados dos anos 
1960 ao início de 1980 pôde-se ressaltar problemas nos cursos de formação de 
professores de Ciências, tais como: o tratamento neutro, especificamente univer-
sal e científico da constituição curricular. Além disso, destacou-se a dicotomia 
entre teoria e prática, bem como a desintegração das disciplinas de formação 
geral e o grande desencontro entre a realidade social e escolar. Com isso, a fun-
ção do docente de Ciências foi reduzida apenas a execução de atividades contro-
ladas e programadas, sendo tais profissionais instruídos a decorar informações 
científicas, que outrora seriam cobradas aos alunos, e administrar procedimen-
tos didáticos propostos por especialistas em educação. Tal formação disciplinar 
que teve sua origem sob o pressuposto da disciplinaridade científica promoveu 
a formulação da fragmentação curricular e a especialização em determinados 
saberes de materiais didáticos e da formação do professor (VIANNA, 2004)

Segundo Porto e Porto (2008) o ser humano é parte da natureza, e com 
isso, o empenho pela compreensão desta é intrínseco à condição do ser. Dessa 
forma, a humanidade está sempre em busca da compreensão e controle dos 
fenômenos naturais para que haja a conservação de sua própria sobrevivência. 
O autor ainda pontua que possivelmente a ciência tenha surgido juntamente à 
aparição da raça humana, contudo, atravessando vários momentos distintos até 
chegar ao que hoje conhecemos.

Conforme Silva, Ferreira e Vieira (2017) a ciência é o produto de questio-
namentos, sendo estes seus movimentadores, já que neste campo o ato de per-
guntar é mais significativo do que o de responder. Contudo, para que os frutos 
da ciência sejam difundidos, é indispensável que esta seja ensinada. Os autores 
destacam que a contextualização do ensino pode ser um fator fundamental para 
o alcance do interesse acerca do conhecimento científico pelos estudantes, que 
podem, posteriormente, tornarem-se adultos atuantes da área científica e conse-
quentemente transformadores da nação.  

Tendo em vista o atual cenário brasileiro de ensino, é observada a persis-
tente presença da memorização de conteúdos, além da ideia de transmissão e 
recepção de conhecimento. Desse modo o ensino de ciências torna-se cada vez 
mais descontextualizado e sem nexo para o entendimento dos alunos, lhes tor-
nando gradativamente distantes do meio científico (BINSFELD; AUTH, 2011).

De acordo com Pinto, Martins e Joaquim (2009) os procedimentos me-
todológicos tradicionalistas empregados no ensino de Ciências e Biologia não 
correlacionam a realidade dos estudantes com os conteúdos ministrados em 
sala de aula. Com isso, a prevalência de métodos pedagógicos habituais que 
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ainda insistem na indução do aluno a simplesmente decorar informações, tende 
a transformar o aprendizado em uma atividade desnecessária e altamente desin-
teressante para o educando.

Melo et al. (2012) evidenciam a alfabetização científica como atividade 
relevante no impulsionamento do aprendizado escolar, bem como estimuladora 
da formação cidadã mediante um processo agradável e prazeroso, a fim de gerar 
indivíduos capacitados com características voltadas para a criticidade dos fatos. 
Ainda assim, preservando sempre pela motivação e vontade de continuar apren-
dendo, o que torna os seres ativos no tão imprescindível processo de formação 
de conhecimento.

Desse modo, Nascimento, Fernandes e Mendonça (2012) apontam que o 
fato de aprender a se tornar um professor não se resume simplesmente a apossar-
-se do conteúdo e técnicas de ensino a serem apresentadas em sala de aula. Para 
que o indivíduo se torne verdadeiramente um bom profissional, é importante 
que haja a inserção de práticas educativas que aprimorem e incitem a reflexão e 
estimulem o ser crítico que existe no interior de cada aluno. Visto isso, pode-se 
afirmar a significância de práticas educativas voltadas para situações problemas, 
já que podem ser satisfatoriamente efetivas no processo de ensino-aprendizagem 
dos conteúdos de Ciências.

Além da problemática exposta, outras questões podem estar diretamen-
te relacionadas às dificuldades do ensino de Ciências no Ensino Fundamental. 
Uma dessas é a falta de políticas públicas educacionais eficazes que tenham 
como principal objetivo o aperfeiçoamento desse nível do ensino. Esse aperfei-
çoamento pode ser expresso através de melhores condições de trabalho, como o 
aprimoramento das estruturas físicas escolares, jornada de trabalho condizente 
com a realidade dos professores, bem como flexibilidade de tempo remunerado 
aos docentes que necessitam de horas fora de sala de aula para que o planeja-
mento das aulas posteriores seja efetivo (SANTANA; FRANZOLIN, 2018).

Em suma, Garcia e Lima (2020) confirmam que a devida valorização do 
professor, bem como a expansão dos investimentos na educação básica, favo-
recem verdadeiramente a melhoria das inúmeras adversidades encontradas no 
ensino de Ciências.  

Contribuições da regência de classe para a formação docente

O estágio é definido como sendo um dos maiores precursores no percurso 
de formação de conhecimento do futuro professor. É nesse momento da carreira 
acadêmica que o indivíduo estagiário adquire a possibilidade de testar novas 
alternativas de ensino, o que propicia grandes contribuições e oportunidades de 
se descobrir enquanto futuro professor (FREIRE, 2013).
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Com isso, Petrovich (2016) afirma que o momento voltado à regência 
obrigatória, fase essa que está inserida e diretamente atrelada ao estágio super-
visionado, é indispensável aos futuros profissionais da educação, já que a essa 
altura da formação o licenciando tem a oportunidade de socializar com as ins-
tituições de ensino, seu futuro ambiente de trabalho, para que haja um melhor 
engajamento e familiarização entre o graduando e a realidade escolar que este 
irá elaborar desenvolver suas atividades laborais após sua formação superior. 
Ademais, esse processo de regência de classe passado pelos estagiários tem um 
valor significativo para o progresso de suas formações profissionais.

Contudo, Freire (2013) ainda ressalta que essa caminhada nem sempre é 
totalmente agradável e empolgante para o futuro professor. Existem inúmeras 
adversidades nessa fase da regência que podem gerar um impacto não muito 
positivo para a formação profissional do estagiário, podendo ser atrelado a esse 
fato alguns déficits de aprendizagem adquiridos ainda na sua formação acadê-
mica que podem eventualmente prejudicar o seu desenvolvimento didático nas 
salas de aula enquanto estagiários regentes. 

Nessa condição de estagiário regente de classe, o indivíduo tende a sair da 
sua zona de conforto e verdadeiramente inclina-se a posição do ser professor, o 
qual dispõe da oportunidade de se situar e preencher seu lugar em relação aos 
alunos ali presentes. A regência de classe é capaz de fomentar aos estagiários, 
análises da turma para que possam então desenvolver seus métodos e posiciona-
mentos perante situações complexas e adversas que são bem comuns de acon-
tecerem nas salas de aula do ensino básico. Isso é relevante para a formação 
profissional do indivíduo, já que esses conhecimentos só são adquiridos quando 
o estagiário fica a frente de uma turma de alunos (BACCON, 2005).

Silveira e Golle (2019) ainda acrescentam que o poder de todas as vivências 
propiciadas durante a fase de estágio e regência de classe provoca no estagiário 
uma sensibilidade a mais, causada pelo contato com tantas realidades diferentes 
em um único ambiente. Isso provoca no educador um senso compreensivo e aflora 
cada vez mais sua humanidade, uma vez que o público do docente se trata de pes-
soas, as quais cada uma carrega suas próprias histórias e particularidades.

Desse modo, na atualidade faz-se necessário que o educador crie ambien-
tes em sala de aula capazes de proporcionar a participação e contribuição dos 
alunos. Além disso, o educador precisa instruir e auxiliar adequadamente seus 
alunos para que estes sejam capazes de estabelecer formas de resolução de pro-
blemas e explorarem novas possibilidades em relação à aprendizagem, por meio 
da coordenação de atividades coletivas e socialização de experiências (SILVA; 
LIMA, 2020).
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Considerações finais 

As atividades que contribuem para a formação docente, como visto, são 
relevantes, uma vez que o licenciando constrói ao longo de suas vivências, valio-
sas experiências que levará consigo para sua jornada profissional. Dentre elas, 
está o estágio supervisionado que proporciona ao futuro professor a oportunida-
de de experimentar a realidade vivida na sua futura carreira profissional.

Tomando por base o ensino de Ciências propriamente dito, é percebido 
que ainda existem algumas limitações no processo de ensino-aprendizagem, ten-
do em vista o método tradicionalista de transmissão de conteúdo. Tal prática 
tende a reduzir o estímulo do aluno a pensar por si só, o levando a somente 
reproduzir palavras repassadas pelo seu professor, sem sequer questioná-las, in-
viabilizando assim a construção do seu próprio conhecimento pelo educando. 
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EDUCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES 
COLETIVAS POR MEIO DA AÇÃO POLÍTICA: 

UMA ANÁLISE DO COLETIVO LUTAS E CORES

Émerson Silva Santos1

Allene Lage2

Introdução

Observar a atuação dos movimentos sociais no Brasil tem possibilitado 
a identificação de diversos processos educativos. De acordo com Lage (2013), 
entender a educação como um fenômeno sócio-histórico nos permite olhar com 
dedicada atenção às experiências educativas que vêm sendo produzidas no âm-
bito dessas formas de ação coletiva. Nessa direção, o presente estudo teve por 
objetivo analisar a dimensão educativa e a construção de identidades coletivas 
na ação política do Coletivo Lutas e Cores. 

Em termos metodológico, trata-se de um estudo qualitativo, cujas fon-
tes de informação foram de caráter bibliográfico e documental. Nos apoiamos 
numa concepção elástica de “documento”, tal qual a elaborada por Spink et al 
(2014) que considera documentos de domínio público todo material físico ou 
digital, criado por uma pessoa ou organização, disponível ao acesso do/a pes-
quisador/a. Além de livros, capítulos de livros e artigos publicados em anais de 
eventos, o material disponível nas redes sociais3 do Coletivo Lutas e Cores foi 
acessado como fonte documental. 

A investigação que resultou neste trabalho acadêmico foi realizada no 
âmbito do projeto do projeto de pesquisa intitulado “Desdobramentos da edu-
cação superior da mulher dentro dos movimentos feminista e LGBT. Percursos 
políticos e pedagógicos de ativistas da Marcha Mundial das Mulheres e do 
Lutas e Cores em Caruaru-PE” (LAGE, 2019). O referido projeto ocorreu 

1 Doutor em Ciências Sociais pela UFCG. Universidade de Pernambuco. emersonssan-
tos1@gmail.com. 

2 Pós-doutora em Direitos Humanos pelo PPGDH/UFPE (2016). Pós-doutora em Educa-
ção UFRGS (2012). Doutora em Sociologia pela Universidade de Coimbra (2006). Profes-
sora Titular da UFPE. allene.lage@ufpe.br. Coordenadora do Observatório dos Movimen-
tos Sociais na América Latina /UFPE.

3 https://www.instagram.com/lutasecores/, https://www.facebook.com/lutasecores, ht-
tps://www.youtube.com/lutasecores.
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sob a coordenação da Professora Dr. Allene Lage e recebeu financiamento do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O Coletivo Lutas e Cores foi fundado em 30 de outubro de 2014 no mu-
nicípio de Caruaru-PE e é uma das organizações que integra o Movimento 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Intersexos e outros indiví-
duos com identidades sexuais de gênero não heteronormativas (LGBT). Ao lon-
go dos últimos anos, a organização vem atuando na promoção da cidadania e 
dos direitos humanos da população LGBT. Entre as diversas ações do grupo, são 
realizadas reuniões internas, algumas delas assumindo o formato de seminários 
formativos. É justamente estas experiências que foram foco do presente estudo. 

No Brasil, o Movimento LGBT pode ser compreendido como uma forma 
de ação coletiva bastante diversificada e plural, formada por uma variedade de 
sujeitos/as que atuam com o objetivo de promover a cidadania, demandando 
a efetivação e ampliação de direitos. Seus militantes/ativistas objetivam ainda 
realizar modificações no campo da cultura, com vistas a superação das violên-
cias motivadas por intolerância e discriminação praticadas contra aqueles que 
não atendem os padrões hegemônicos de gênero e sexualidade. O Movimento 
LGBT também é compreendido como uma das formas de ação coletiva que 
estão inseridas dentro dos Novos Movimentos Sociais.

Além desta introdução e das considerações finais, este capítulo está orga-
nizado em duas seções. A primeira reflete a teoricamente a respeito dos novos 
movimentos sociais e da construção de identidades coletivas. Por sua vez, a se-
gunda seção se detém mais especificamente a analisar a dimensão educativa na 
ação política do Coletivo Lutas e Cores.

Novos Movimentos Sociais e Identidades Coletivas

Os Novos Movimentos Sociais compreendem um “comportamento co-
letivo conflitivo que abre espaços sociais e culturais, oferecendo através de sua 
própria existência um modo diferente de designar o mundo e desafiar os códigos 
culturais predominantes” (LAGE, 2013, p.20). Sua principal característica é o 
foco na transformação cultural que vai além do conflito de classes. No entendi-
mento de Boaventura de Sousa Santos (1999), a principal novidade dos Novos 
Movimentos Sociais:

Reside em que constituem tanto uma crítica da regulação social capita-
lista, como uma crítica da emancipação social socialista tal como ela foi 
defendida pelo marxismo. Ao identificar novas formas de opressão que 
extravasam das relações de produção e nem sequer são específicas delas, 
como sejam a guerra, a poluição, o machismo, o racismo ou o produtivis-
mo, e ao advogar um novo paradigma social menos assente na riqueza e 
no bem-estar material do que na cultura e na qualidade de vida, os NMSs 
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denunciam, como uma radicalidade sem precedentes, os excessos de regu-
lação da modernidade (SANTOS, 1999, p.258).

A discussão a respeito das identidades coletivas se configura como uma 
questão central dentro da abordagem dos Novos Movimentos Sociais. Algumas 
das principais preocupações da teoria sociológica de Alberto Melucci foi buscar 
compreender o que os hoje denominados ativistas de movimentos sociais enten-
dem sobre si, como interpretam suas experiências e de que maneira as recons-
troem no contexto das lutas coletivas. Embora atualmente já bastante assimila-
do, o entendimento de que as identidades coletivas no âmbito dos movimentos 
sociais são “construídas” em processo, representou um passo importante para 
compreensão dos movimentos que não se enquadravam necessariamente na 
perspectiva de classes sociais. 

Apesar de já vir discutindo o conceito de identidade coletiva nos anos 
anteriores, foi em 1996 com a publicação da obra “Challenging codes: Collective 
action in the information age”, que Melucci a definiu com maior exatidão. Na 
compreensão do autor, identidade coletiva diz respeito a “uma definição inte-
rativa e compartilhada, produzida por certo número de indivíduos (ou grupos 
em níveis mais complexos) em relação à orientação de suas ações e ao campo 
de oportunidades e constrangimentos onde estas ações têm lugar” (MELUCCI, 
1996, p. 70, tradução livre).

A “produção” dessa definição é sempre permeada por negociações, con-
flitos e interesses, estando sujeita a permanente transformação. Isso significa que 
no âmbito dos movimentos sociais, as identidades coletivas não são meramente 
resultado dos consensos estabelecidos pelo grupo, ao contrário, expressam a sín-
tese das tensões que estão em contínuo processo de negociação. Esse entendi-
mento possibilita a compreensão das constantes alterações das nomenclaturas e 
autodenominações de alguns movimentos sociais. O Movimento LGBT talvez 
seja o exemplo mais emblemático desses processos de negociação. 

Ao longo das últimas quatro décadas, os movimentos sociais que lutam 
por respeito à livre orientação sexual e pelo reconhecimento das identidades 
de gênero, promoveram inúmeras modificações na sua autodenominação. Tais 
alterações por vezes reintroduzem e resgatam reivindicações que já estavam pre-
sentes nos seus anos iniciais de atuação, mas que na época não conseguiram 
ocupar um lugar de destaque. Esse processo é inerente a construção da iden-
tidade coletiva, uma vez que ela também significa “a habilidade para produzir 
novas definições, porque integra o passado e elementos que estão emergindo no 
presente” (MELUCCI, 1996, p. 75, tradução livre).

A ênfase da TNMS nas identidades coletivas tem uma explicação. Para 
essa perspectiva teórica, o objetivo dos novos movimentos consiste em promover 
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mudanças institucionais e culturais na sociedade (GONH, 1997). A concreti-
zação desse objetivo requer a construção de ações coletivas que tensionem não 
apenas instituições do Estado, mas também o campo cultural, recodificando 
definições e reconstruindo valores a respeito de determinados estilos de vida. 
Nas palavras de Melucci (1996, p. 20, tradução livre), ação coletiva diz respei-
to a “um conjunto de práticas sociais e a capacidades das pessoas de incluir o 
sentido do que estão fazendo”. Ou seja, os atores apresentam reivindicações e 
demandam direitos porque são capazes de se autodefinir, identificar sua posição 
desfavorável na sociedade e apresentar-se na arena pública. Assim, as identi-
dades coletivas são um ponto estratégico para construção das ações coletivas e 
consequentemente para promover transformações nas instituições e na cultura.

Indivíduos agindo coletivamente ‘constroem’ suas ações por meio de inves-
timentos ‘organizados’; isto é, eles definem em termos cognitivos o campo 
de possibilidades e limites que percebem, enquanto, ao mesmo tempo, ati-
vam suas relações de modo a dar sentido ao seu ‘estar junto’ e aos fins que 
perseguem” (MELUCCI, 1988, p. 332, grifos do autor, tradução livre).

A construção das identidades coletivas não se traduz num processo fixo 
e linear. Sendo permeado por mediações, “o ‘nós’ se constrói por uma lógica 
que nunca pode ser completamente transcrita em uma lógica racional de meios 
e fins, ou por racionalidades políticas. Há sempre uma margem de negociação” 
(MELUCCI, 1992, p. 49, grifos do autor, tradução livre). Os significados envol-
vidos nesse processo não podem ser reduzidos a cálculos de custo-benefício, pois 
são permeados por diferentes valores para cada sujeito envolvido. 

O estabelecimento de objetivos, a colaboração em redes e o investimento 
emocional dos sujeitos são elementos fundamentais na constituição das iden-
tidades coletivas, uma vez que a própria atuação nos movimentos requer certo 
grau de comprometimento e assiduidade para participação em reuniões, reali-
zação de atividades, organização de eventos, embates com opositores e outras 
atribuições. Nas palavras de Melucci:

A identidade coletiva é um processo que envolve três mecanismos para 
a sua definição/constituição: a definição cognitiva concernente a fins, 
meios e campo da ação; a rede de relacionamentos ativos entre os atores 
que interagem, comunicam-se, e influenciam uns aos outros, negociam e 
tomam decisões; e, finalmente, a identidade coletiva requer um certo grau 
de investimento emocional, no qual os indivíduos sintam-se, eles próprios, 
parte de uma unidade em comum. (MELUCCI apud GOHN, 1997, p.159).

Para além dos atores inseridos dentro das organizações, as identidades 
coletivas também são construídas no processo de interlocução entre ativistas 
e agentes externos como representantes do Estado, a imprensa, intelectuais, 
ativistas de outros movimentos sociais e opositores político-culturais. Assim, 
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extrapolando-se as contribuições de Melucci, as identidades coletivas não se tra-
tam simplesmente de um processo de representação simbólica, mas também de 
representação social, cultural e política.

É na área pública onde ativistas se apresentam, enquanto representan-
tes dos movimentos sociais, realizam protestos, reivindicam mudanças sociais e 
afirmam identidades. É nesse contexto que o ator individual “transforma-se em 
membro de um ator coletivo”, construindo uma “identidade nova, que não é só 
sua, mas ganha existência enquanto parte do coletivo” (GONH, 1997, p.158). 
O ator coletivo não é uma mera reunião de sujeitos, mas sim o resultado do 
processo de interlocução entre diferentes sujeitos e seus valores, compromissos, 
aspirações, filiações ideológicas e identificações pessoais.

Líderes também são um elemento importante na construção das iden-
tidades coletivas nos movimentos sociais. São as lideranças que desenvolvem 
estratégias para concretização dos objetivos, conduzem os processos, constroem 
interlocução com atores externos, representam os movimentos publicamente e 
influenciam diretamente na definição dos rumos que serão trilhados pelo grupo. 
De acordo com Melucci (1996), a manutenção da identificação dos indivíduos 
com uma identidade coletiva, a penetração das agendas do movimento na socie-
dade, o nível de engajamento dos membros e o estabelecimento de alianças com 
outros grupos dependem substancialmente da ação dos líderes.

O papel protagonista das lideranças não deve ser confundido com a centra-
lização do movimento por um único sujeito. Isso porque os Novos Movimentos 
Sociais, tendem a ser mais descentralizados que formas de organização mais tradi-
cionais, a exemplo de sindicatos que possuem uma estrutura mais rígida com uma 
direção instituída e tarefas bem delimitadas. Algumas características bastante co-
muns nas organizações do Movimento LGBT dos anos 1980 foram a existência de 
estruturas colegiadas, mais abertas a participação, marcadas por uma certa fluidez 
e espontaneidade. Era nítida a ausência de uma direção formal, composta pelos 
cargos de presidência, secretaria, tesouraria, etc. Esse cenário foi sendo modifi-
cado a partir dos anos 1990, quando uma parte significativa dessas organizações 
assumiu personalidade jurídica. Todavia, um modelo mais fluido, participativo e 
menos burocratizado perdura até hoje em algumas organizações do Movimento 
LGBT, a exemplo do Coletivo Lutas e Cores, que optaram em construir coordena-
ções colegiadas ou mesmo a ausência de um corpo diretivo institucional.

Educação no Coletivo Lutas e Cores

O Coletivo Lutas e Cores é uma organização que atua na promoção da 
cidadania da população LGBT e no enfrentamento das discriminações e violên-
cias motivadas pela intolerância à diversidade sexual e à identidade de gênero. 
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Seu surgimento se deu a partir do desejo de um agrupamento de jovens que já 
atuavam como ativistas do Movimento LGBT de forma mais individualizada e 
que verificaram a necessidade da construção de uma organização que pudesse 
articular esses ativismos individuais e passasse a desenvolver intervenções de 
modo mais sistemático e contínuo.

De acordo com Feitosa e Santos (2016a), o Lutas e Cores possui uma or-
ganização interna baseada numa perspectiva democrática e horizontal, caracte-
rizada pela ausência de uma direção instituída e hierarquizada nos moldes das 
tradicionais organizações da sociedade civil que geralmente possuem Presidência, 
Secretarias e/ou Diretorias. Nesse sentido, o Lutas e Cores busca fomentar uma 
prática coletiva e atuante de todos/as os/as seus/as ativistas, de modo que todos/
as sintam-se responsáveis pela organização e a consecução dos seus objetivos. 

Outra característica relevante do grupo é a faixa etária dos seus mem-
bros, o Lutas e Cores é composto majoritariamente por jovens lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, mulheres trans e homens trans. Além disso, os/as ativistas 
do Lutas e Cores possuem uma elevada escolaridade, sendo seus ativistas gra-
duados, especialistas, mestres e/ou doutorandos em diversas áreas do conheci-
mento como Educação, Sociologia, Ciência Política, Relações Internacionais, 
Administração Pública, Serviço Social, Design, Sistemas de Informação, 
Comunicação Social, Educação Física, Psicologia, Medicina, Enfermagem, 
Biomedicina, Odontologia, entre outras.   

A educação está presente na totalidade das atividades realizadas pelo Lutas 
e Cores e por seus/as ativistas. Essa atuação de caráter eminentemente educa-
tivo acompanha o coletivo desde a sua fundação, tendo em vista que uma das 
primeiras reuniões desse Movimento Social ocorreu com uma formação4 sobre 
Movimento LGBT no Brasil, ministrada por um dos seus membros fundadores.

Na compreensão de Feitosa e Santos (2016a), as atividades educativas do 
Lutas e Cores podem ser classificadas em três categorias, sendo elas: (i) reuniões 
internas; (ii) fiscalização e interlocução com o poder público e (iii) intervenções 
sociais. Essas categorias foram elaboradas com o objetivo de facilitar a descrição 
das ações educativas deste movimento social, tendo em vista o grande volume e 
diversidade de atividades que realiza. 

As “reuniões internas” são realizadas com os/as ativistas que compõem 
o Lutas e Cores. Apesar de não ter uma periodicidade rígida e pré-estabelecida, 
essas reuniões ocorrem em geral a cada mês. Nelas, são planejadas as ativida-
des que serão realizadas, é deliberado quais ativistas irão representar o grupo 

4 Essa formação foi realizada 15 de novembro de 2014 na sede do Sindicato dos Professores 
de Pernambuco (SINPRO) em Caruaru, sendo ministrada pelo ativista Rafael Vieira mes-
tre em Educação Contemporânea pela Universidade Federal de Pernambuco (FEITOSA e 
SANTOS, 2016). 
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em determinados espaços como conferências, conselhos, congressos, seminários 
etc., discute-se também qual posicionamento o Lutas e Cores deve tomar diante 
de determinadas situações como o período eleitoral ou, por exemplo, o fecha-
mento de algum equipamento de política pública LGBT. 

Muitas reuniões do Lutas e Cores têm um formato de terapia coletiva. 
Essas reuniões que são coordenadas por psicólogos/as que são ativistas do pró-
prio coletivo, se constituem de momentos em que os/as membros do grupo 
apresentam suas experiências, relatam situações em que foram vítimas ou que 
presenciaram alguma violência LGBTfóbica, compartilham conquistas pessoais 
e apresentam as alternativas que adotaram para resistir aos processos discrimi-
natórios. A dimensão educativa está presente em todas as reuniões do Lutas e 
Cores, tendo em vista que é nesses espaços de reflexão e debate coletivo que os/
as ativistas se formam para atuarem nas atividades que o grupo realiza.

As reuniões internas também são momentos para construção de identi-
dades coletivas. Nelas, o conjunto de ativistas passam a compartilhar elementos 
em comum de aspectos da suas vivencias nas esferas familiar, escolar, profissio-
nal etc. Esses momentos, possuem ainda forte caráter educativo, tendo em vista 
que é em meio ao processo de diálogo que os membros do coletivo aprendem a 
reelaborarem experiências de sofrimento, construírem identidades coletivas e se 
fortalecerem emocionalmente.

Seguindo a classificação elaborada por Feitosa e Santos (2016a), a categoria 
de atividades “fiscalização e interlocução com o poder público” também se consti-
tui como uma importante estratégia educativa do Lutas e Cores na medida em que 
forma e incentiva seus/as ativistas a cobrarem o Poder Público e responsabilizar 
o Estado pela efetivação da cidadania da população LGBT. Nesse grupo de ativi-
dades destaca-se a presença do Lutas e Cores em espaços de participação social 
como Audiências Públicas, Comitês, Fóruns, Conferências e Conselhos.

Apesar do Lutas e Cores ter como foco de sua atuação o município de 
Caruaru-PE, sua incidência sobre a fiscalização e a interlocução com o Poder 
Público ocorre para além da municipalidade. Nesse sentido, merece destaque a 
participação de quatro ativistas do Lutas e Cores na 3° Conferência Nacional 
de Políticas Públicas LGBT, realizada no mês de abril de 2016, em Brasília-DF. 
Também merece destaque a presença de ativistas do Lutas e Cores no Conselho 
Estadual de Direitos da População LGBT5 e no Conselho Nacional de Combate 
à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT6.

5 O Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT de Pernambuco (CEDP/LGBT) 
é um órgão deliberativo responsável por fiscalizar, acompanhar e propor a criação de po-
líticas públicas LGBT. Atualmente, o ativista Vinicius Rui representa o Lutas e Cores na 
composição 2017/2019 do CEDP/LGBT.

6 Criado em 2010, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 
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Figura 1. “Polo da Diversidade” criado pelo Lutas e Cores nos festejos do  
Pré-Carnaval de Caruaru-PE. 20220.

Fonte: www.facebook.com/lutasecores.

 Por fim, é na categoria “intervenções sociais” que ocorrem as principais 
atividades educativas do Lutas e Cores. Essas atividades se constituem em semi-
nários de formação e mesas redondas promovidas pelo coletivo e abertas a par-
ticipação de toda sociedade, intervenções culturais nas festividades do São João 
de Caruaru, palestras em escolas e universidades, panfletagens na zona central 
da cidade de Caruaru-PE, entrevistas na imprensa local (Rádios, TVs, Jornais 
Impresso e Blogs), atos públicos, etc.

Tabela 1. Seminário de Formação do Coletivo Lutas e Cores

Ano Tema Quant. Aproximada de 
Participantes

2016 Trajetórias e Conquistas do Movimento LGBT 70

2016 2 Anos de Ativismo 90

2017 3 Anos de Ativismo 40

2017 Saúde Integral LGBT 150
Fonte: Elaborado pelos autores

Os seminários de formação se constituíram enquanto momentos privi-
legiados para compreender os processos educativos através da ação política do 

Direitos LGBT (CNCD/LGBT) é o principal órgão de interlocução entre Movimento 
LGBT e Estado no Brasil. Atualmente o ativista Émerson Santos cumpre mandato como 
Conselheiro Titular na composição 2017/2019 do CNCD/LGBT. Para mais informações 
sobre este Conselho ver o trabalho de Feitosa e Santos (2016b).
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Coletivo. Estes eventos contaram com participação de representantes de outros 
movimentos sociais, autoridades, membros das universidades locais e da im-
prensa. A participação dos membros da organização também chama atenção. 
Foi possível identificar presença de um público considerável nos registros foto-
gráficos disponíveis nas redes sociais do Lutas e Cores.

Figura 2. Seminário em Comemoração ao aniversário de 3 anos do Coletivo Lutas e Cores.  
Câmara Municipal de Caruaru-PE. 2017.

Fonte: www.facebook.com/lutasecores.

Do conjunto de intervenções sociais realizadas pelo Lutas e Cores, tam-
bém merece destaque o grande número de convites que o coletivo recebe para 
realizar palestras e rodas de diálogo com estudantes sobre questões de diversida-
de sexual, identidade de gênero e LGBTfobia nas escolas da Rede Estadual de 
Ensino, localizadas em Caruaru-PE. Esse grande número de convites se deve ao 
fato da elevada qualificação acadêmica dos/as ativistas que compõem o coleti-
vo, mas também aos sucessivos casos de LGBTfobia que ocorrem nessas escolas 
(SANTOS, 2018) e a ausência de discussões satisfatórias dessas questões no pró-
prio interior desta Rede de Ensino (SANTOS e LAGE, 2017). 

Considerações finais

O Lutas e Cores apresenta uma grande contribuição educativa em todas 
as suas atividades, sejam elas no campo da educação não escolar ou da pró-
pria educação escolar. A própria existência, forma de organização interna e 
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perspectiva política do Lutas e Cores também são, por si só, importantes ações 
educativas que sinalizam para construção de uma sociedade livre de qualquer 
forma de discriminação. A construção de identidades coletivas também ocorre 
simultaneamente aos processos educativos na atuação política do Coletivo. 

Os desafios impostos a essa forma de ação coletiva são inúmeras. O en-
frentamento ao preconceito e a discriminação não é uma tarefa menos árdua 
mesmo quando se atua coletivamente. A sociedade e suas instituições ainda são 
espaços de difusão da violência e da intolerância contra os sujeitos dissidentes 
das normas hegemônicas de gênero e de sexualidade. Todavia, a atuação polí-
tica de organizações que integram o Movimento LGBT, a exemplo do Coletivo 
Lutas e Cores, contribuí efetivamente para o enfretamento da discriminação.

Finalmente, cabe destacar a importância da ampliação da realização de 
pesquisas no campo da educação que explorem ainda mais os processos educa-
tivos promovidos pelas organizações que compõe o Movimento LGBT. Como 
foi possível observar no presente estudo, a educação é um fundamento político e 
epistemológico utilizado por esses movimentos para atuar na luta por cidadania, 
respeito e igualdade.
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da criança preta é um campo que se constitui entre muitas lutas e conquistas é 
um repertório temático que nos permite ressaltar coesamente a palavra Ubuntu.

Ubuntu é uma palavra existente nas línguas zulu e xhosa, faladas na 
África do Sul, que exprime um conceito moral, uma filosofia, um modo de viver 
que se opõe ao narcisismo e ao individualismo tão comuns em nossa sociedade 
capitalista neoliberal. Pode ser uma alternativa ecopolítica para uma convivên-
cia social e planetária pautada pelo altruísmo, fraternidade e colaboração entre 
os seres humanos. Ubuntu exprime a consciência da relação entre o indivíduo 
e a comunidade. É, ao mesmo tempo, um conceito moral, uma filosofia e um 
modo de viver que se opõe ao narcisismo e ao individualismo tão comuns em 
nossa sociedade ocidental capitalista. Enquanto a ideia europeia sobre a nature-
za humana baseia-se na ideia de liberdade, de que os indivíduos têm o poder da 
livre escolha, a ideia africana do ubuntu repousa sobre a ideia da comunidade, 
de que pessoas dependem de outras pessoas para serem pessoas. 

Segundo o espírito de ubuntu, as pessoas não devem levar vantagem pes-
soal em detrimento do bem-estar do grupo. Para que uma pessoa seja plenamen-
te feliz será preciso que todas do grupo se sintam felizes, afinal estamos conec-
tados uns com os outros e essa relação estende-se aos ancestrais e aos que ainda 
nascerão.  Ubuntu é um sistema de crenças, uma ética coletiva e uma filosofia 
humanista espiritual pautada pelo altruísmo, fraternidade e colaboração entre 
os seres humanos. Do ponto de vista da professora Alcione Santos de Souza, o 
conceito de ubuntu é usado para enfatizar a necessidade da união e do consenso 
nas tomadas de decisão. É a síntese de um conhecido provérbio xhosa da África 
do Sul que diz o seguinte: “Umuntu Ngumuntu Ngabantu“, que significa “Uma 
pessoa é uma pessoa por causa das outras pessoas“.

2. Desenvolvimento

Somente o olhar infantil tem o poder de promover um debate franco des-
construtor de estereótipos raciais para, através dos indícios, pensar outras for-
mas de crescer nesse mundo, sem imaginar que bonitos são aqueles diferentes de 
mim ou de você, aqueles que nunca poderemos ser. 

A grande questão deste artigo é evidenciar se ainda neste século é possí-
vel construir formas de superação e se a potência deste poder verdadeiramente 
não estaria exatamente nas relações com as crianças, afinal o mundo infantil é 
repleto de possibilidades, neste sentido o ubuntu, como contribuição para uma 
filosofia nativa mundial no mundo infantil, é uma expressão viva de uma alter-
nativa em prol da dignidade humana.
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2.1 Questões raciais

Na história de cada ser humano o professor Vinicius Guiraldelli Barbosa 
destaca que é possível encontrar fragmentos da história de todos os seres hu-
manos. Na história de cada negro ou negra existe, ainda que de modo difuso, 
a experiência de outros negros e negras, as marcas das discriminações, que não 
raro lhes são comuns. 

O racismo consiste na discriminação de pessoas, baseada em caracterís-
ticas fenotípicas, justificando a superioridade de uma raça sobre a outra. Sua 
“recontextualização” derivou-se das teorias evolucionistas do século XIX, que 
influenciaram diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a Biologia e 
as Ciências Sociais, teorias estas que defendiam a existência de raças diferentes, 
menosprezando assim os negros e valorizando os brancos europeus. Mas, ainda 
no século presente, o racismo se induz em outras metamorfoses na sociedade, 
seja por meio da família, da escola, da igreja, da mídia, entre outros campos.

Negro não é sua substância, mas seu adjetivo, que muitas vezes é tomado 
como sua própria essência. Averígua-se, desta forma, as questões raciais não 
somente como fonte de conflitos, mas também como efeitos de práticas discri-
minatórias, ou tudo aquilo que possa ferir ou negar os direitos fundamentais de 
qualquer ser humano, seja por sua condição de pertencimento étnico-racial, etá-
rio, de classe ou gênero. Questões que podem ser verificadas nas práticas e nos 
saberes prescritos e proscritos nos currículos oficiais - territórios cognitivos em 
que muitos negros se sentem, por vezes, nativos e estrangeiros em sua própria 
casa e, porque foram desterrados e deslocado neles, convivem com o sentimento 
de que são injustiçados cognitivamente. 

A especialista e mestra Rita de Cássia Soares Duque evidencia que é fun-
damental que se valorizem relações étnico-raciais, mostrando às crianças, os 
valores e conceitos sobre o igual e o diferente, o belo, o feio, o bom, o mal, entre 
outros, que podem e devem ser desmistificados. Sendo assim, é imprescindível 
que, no momento em que os conceitos étnicos forem trabalhados em sala de 
aula, os saberes das crianças sejam ampliados. Tais saberes da criança levados 
em consideração na sociedade é possível desde muito cedo, eliminar a prática 
da discriminação. Muitas crianças sabem que o racismo é incorreto e fere os 
direitos do seu próximo. E os adultos, vão aprender com as crianças quando? 

2.2 História, educação e perspectivas para as questões raciais

E quando se trata desse assunto tão importante e tão pouco discutido, faz-se 
necessário primordialmente debatê-lo nas salas de aula, pois a educação é um dos 
meios com que podemos minimizar e, ou acabar com as práticas discriminatórias 
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no cotidiano escolar e social. A escola possui um caráter social para promover 
mudanças significativas no Planeta Azul, entende-se que é de suma importân-
cia a articulação entre educação, cidadania e raça, visto que é preciso ir além 
das discussões sobre temas transversais ou propostas curriculares emergentes. A 
construção de práticas pedagógicas democráticas e não preconceituosas implica o 
reconhecimento do direito à diferença, e isso inclui as diferenças raciais. 

2.3 Desafios e o mundo da criança preta

Muitos sabem, mas poucos conhecem o desafio de nascer criança preta 
no Brasil. A infância é considerada uma das etapas mais importantes para a 
formação do indivíduo. Desde o útero, considera-se importante que elas sejam 
cuidadas e protegidas. O resultado “é um desenvolvimento saudável. Dessa for-
ma, após o nascimento são inúmeros os fatores e Leis que contribuem para uma 
infância feliz e proteção da vida infantil” (GUEDES, 2021).

A infância é cercada por um mundo que (re) constrói suas intenções e 
ideologias na vida dos seres humanos.  A mestra Gladys Nogueira Cabral proje-
ta que as escolas bem como os profissionais da educação precisam estar atentos 
quanto aos métodos a serem desenvolvidos nos espaços escolares, uma vez que é 
nesse âmbito que a criança constrói e desconstrói representações simbólicas para 
a vida e para a sociedade. 

Transformar as representações sociais significa transformar os processos de 
formação de conduta em relação ao outro representado, bem como as re-
lações com esse outro, porque na medida em que essas representações não 
apresentarem objetos de recalque e inferiorização desse outro, a percepção 
inicial e o conceito resultando dessa percepção, em nossa consciência, terá 
grande aproximação com o real. (SILVA, 2011, p. 29)

A criança preta sofre um risco maior desde a concepção até o seu nasci-
mento. Durante os primeiros anos de vida, ela passa por inúmeras violências. 
Porém, esta que deveria ser a fase mais importante para sua aprendizagem, seu 
desenvolvimento físico e psicológico se torna muito frágil. Para a criança preta, 
a violência e os riscos à sua existência são promovidos pelo mesmo estado que 
deveria protegê-las. E nem mesmo as leis são eficazes para impedir que essas 
crianças sofram contra o preconceito. “E ainda mais, sofram com as inúmeras 
opressões e dificuldades da vida cotidiana” (GUEDES, 2021).

2.4 A criança preta no Brasil

No Brasil, ser uma criança preta infelizmente, ainda é um ato de resistên-
cia inconsciente. Ao mesmo tempo que ensinamos às crianças a se empoderar 
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com seus traços, sua cor, sua existência, ainda há uma luta contra a negação de 
seus direitos. Essa dificuldade para o exercício de sua cidadania acontece desde 
a primeira infância, por isso, o crescimento e sobrevivência ficam comprometi-
dos. Vale lembrar que crianças pretas não são apenas números, mas vidas em 
constante formação.  É injusto que o simples fato de viver se torne uma batalha 
desigual para as crianças pretas. “Crianças negras enfrentam desafios e desigual-
dades antes mesmo de conhecerem o mundo” (CABRAL, 2022).

2.5 Atitudes para combater o racismo institucional

2.5.1 Reconhecer que o racismo é um problema estrutural e, diante disso, adotar uma 
postura institucional antirracista

O primeiro e talvez mais importante passo é reconhecer que o problema 
existe e precisa ser enfrentado, pois a negação e naturalização do racismo são 
fatores que contribuem para a sua perpetuação. Dito isso, a luta contra a desi-
gualdade racial não deve ser uma pauta exclusiva de um grupo formado por 
aqueles diretamente afetados, mas um compromisso de todo e qualquer cidadão. 
Trazer esse debate para dentro da instituição pública pode ser o pontapé para a 
implantação de uma cultura antirracista no setor público e privado.

2.5.2 Garantir representatividade de raças e etnias nos espaços coletivos de decisão é 
um fator primordial

Representatividade em espaços coletivos de decisão como conselhos e 
órgãos colegiados implica em deixar que as minorias nesses locais falem por 
seus próprios interesses, sem a necessidade de porta-vozes. Esse é um fator im-
portante pois se considera que a garantia do espaço de fala virá acompanhado 
pela manutenção entre a igualdade e a diferença. Em outras palavras, para que 
todos sejam tratados de forma igualitária é necessário que os diversos grupos 
existentes – etnicos e raciais ou não – sejam valorizados, afinal, a discriminação 
é necessariamente motivada pelo pertencimento a esses grupos.

2.5.3 Promover atividades formativas com foco na redução de preconceitos e estereótipos 
de raça

A essência do serviço público e privado está no atendimento de neces-
sidades coletivas, direta ou indiretamente, de maneira igualitária e acessível a 
todos(as). A qualificação das equipes com foco na redução de preconceitos e es-
tereótipos permite que esse compromisso seja efetivamente cumprido. O meca-
nismo aqui está em admitir que todos nós temos vieses cognitivos modificáveis 
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e, uma vez que os reconhecemos é possível mitigar os seus efeitos perversos.

2.5.4 Criar programas de qualificação de preenchimento e coleta de dados sobre a 
população negra

A estratificação de indicadores sociais a partir da categoria de raça/cor é 
importante porque permite a elaboração de políticas mais assertivas de enfrenta-
mento ao racismo estrutural. Um exemplo é o projeto A Cor da Mobilidade do 
Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, que chamou a atenção 
para a falta de dados racializados sobre mobilidade urbana. Segundo os autores 
do projeto, as pesquisas origem-destino, uma das principais ferramentas para 
entender o sistema de transportes de uma cidade, apesar de serem realizadas no 
Brasil desde a década de 1960, não coletam dados relacionados à raça no país, 
o que prejudica a elaboração de políticas voltadas para o combate das desigual-
dades nesse segmento.

2.5.5 Considerar a transversalidade do tema na formulação e implementação de 
políticas públicas

Falar de políticas públicas transversais implica admitir que a realidade 
social é diversa e complexa. Isto é, ao desenharmos e implementarmos soluções, 
é pouco efetivo considerarmos números isolados, sem observar os cenários em 
sua totalidade e possíveis efeitos sinérgicos. Em termos práticos, uma política de 
redução de disparidades de renda e redução da pobreza, por exemplo, precisa 
estar associada a ações afirmativas em educação e de ampliação do acesso à 
saúde para que seja efetiva. Logo, é necessário um olhar cuidadoso por parte dos 
gestores públicos e a atuação integrada de diferentes setores do Governo. 

A psicopedagoga Eliana Drumond de Carvalho Silva evidencia que o 
racismo é um problema de todos, por isso, combatê-lo deve ser um trabalho 
constante. Ainda que em pequenos passos, é preciso colocar o tema em pauta, 
começar a refletir e criar ações sólidas que poderão transformar a realidade que 
vivemos hoje a médio e longo prazos. 

2.6 Um corpo negro que nasce marcado pelo racismo (site Lunetas)

A realidade violenta do racismo cotidiano pode iniciar ainda nos primei-
ros anos da vida de uma criança negra ou nos primeiros segundos, como foi o 
caso da jornalista e mestra em Sociedade e Cultura pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), Vania Dias que entrevista para o site Lunetas, destaca que 
logo após seu nascimento, na maternidade pública de Salvador, sua mãe, mulher 
negra e mãe solo, ouviu gratuitamente de uma profissional de saúde: “Você não 
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tem vergonha de parir alguém tão feio, não? A sua filha é horrorosa”. Quando 
rebobina o filme de sua história, Vania enfatiza que as tais vivências ligadas à 
agressividade racista se multiplicaram de maneira subliminar e com muitos re-
quintes ao longo de toda a sua infância.

Vania diz não saber nomear ou apontar um por um os diversos traumas 
abertos quando ainda era menina, mas se considera até hoje uma pessoa que 
assume, muitas vezes, uma postura defensiva e desconfiada, como se precisasse 
prestar conta o tempo todo. “Eu acreditei por muitos anos que eu era, de verda-
de, da minha família de convívio. 

A vida poderia ser mais relaxada, porém é um estado permanente de aten-
ção e vigilância, isso é bem cansativo e estressante. 

O racismo abre buracos que nos adoecem em muitas dimensões. Lembro 
das amigdalites de repetição e das dermatites de contato, fiéis companheiras da 
minha infância. E das doenças autoimune, gatilhos e descobertas de sequelas 
invisíveis da vida adulta.” A jornalista buscou ajuda psicológica na adolescên-
cia, num centro público de saúde mental, para tentar lidar melhor com suas 
indignações e revoltas, um processo que durou 10 anos. A terapia e o teatro 
foram espaços onde ela pôde trabalhar melhor as suas angústias, raivas, medos e 
dúvidas. Através da arte ela viu um novo mundo de possibilidades e de pessoas 
que buscavam uma vivência mais diversa, aberta e respeitosa. Foram encontros 
essenciais para forjar e fortalecer a mulher que Vania é hoje. 

Em casa, com o filho José, 6, ela busca ser atenta, pois acredita que a 
atuação do racismo e de suas ferramentas é tão veloz que mesmo uma criança 
na sua primeira infância, antes de ler o mundo da gramática, já sabe ler o mundo 
dos padrões estéticos eurocêntricos. “Investimos em mais literatura negra e no 
dia a dia aumentamos o diálogo sobre respeito e diferenças. Vania frisa que ain-
da acha pouco porque a ausência de negritude nas professoras de ensino infantil, 
nos colegas, na TV, nos desenhos, nos quadrinhos, nos consultórios médicos.

2.7 Consequências do racismo à saúde mental e física das crianças (site Lunetas)

Manuela Rocha, psicóloga e pesquisadora no grupo Psicologia, Diversidade 
e Saúde na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, com pesquisa voltada à 
repercussão do racismo na saúde mental da população negra, o racismo interfere 
na construção da identidade positiva da pessoa não branca.

Manuela explica que, para ser possível uma construção identitária sau-
dável, ela precisa ser cuidada em condições sociais que favoreçam a qualidade 
de vida. Só por serem negras, as crianças têm atribuições negativas sobre seu 
corpo cotidianamente.

“Sendo esse o contexto social formador da identidade e entendendo que 
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esse processo de formação se dá com a criança se comprometendo a dizer de si 
através de valores, crenças e metas (influenciadas por relações interpessoais, iden-
tificações e cultura da sua comuna), vemos que crescer recebendo representações 
contraproducentes sobre si faz com que atributos negativos sejam, em alguma pro-
porção, internalizados e incorporados à sua autoimagem e autoestima”.

Segundo dados do Ministério da Saúde de 2019, jovens negros têm maior 
chance de cometer suicídio no Brasil, além de serem os corpos mais passíveis de 
sofrerem com a violência armada: o Atlas da Violência aponta que negros foram 
75,7% das vítimas de homicídio no país em 2018. A cada 23 minutos morre 
uma pessoa negra. A psicóloga complementa que, se olhamos para o sistema 
de poder do racismo e entendermos que ele causa depressão ou leva ao suicídio, 
corremos o risco de responsabilizar as pessoas individualmente por seu adoeci-
mento e por seu tratamento. 

3. Considerações finais 

A presença da diversidade no universo lúdico das crianças é de suma im-
portância, pois contribui para que todas possam lidar desde cedo com aquilo 
que há de diferente, tanto em si quanto no outro, respeitando-se mutuamente, 
convivendo com as diferenças e aceitando os diversos tipos físicos. 

O Brasil é o país que tem a maior população de origem africana fora da 
África, porém essa pluralidade étnica não é representada nos brinquedos e muitas 
vezes também registra sua ausência dentro das escolas. Esse problema nos leva à 
necessidade de refletir sobre a importância de elementos afirmativos no convívio 
social das crianças, promovendo um debate acerca da presença da representati-
vidade nos espaços escolares para o desenvolvimento construtivo e significativo.

Entender os nossos vieses cognitivos, isto é, os nossos padrões compor-
tamentais baseados nas nossas experiências e percepções prévias, nos ajuda a 
identificar os gatilhos capazes de distorcer o nosso julgamento e, inclusive, origi-
nar atividades discriminatórias. 

Sabemos que as questões relativas às desigualdades raciais advêm de 
aspectos históricos da formação da nossa sociedade e há necessidade de com-
preendermos a verdadeira origem deste problema estruturante e que ainda se 
perpetua, para que possamos combater esta naturalização da subalternidade dos 
negros/as, reforçada pelo modo econômico vigente. 

A violência policial, que em sua grande maioria atinge a população negra 
e jovem, é um exemplo do quanto os preconceitos institucionais e individuais são 
naturalizados. É preciso resgatar os avanços conquistados pela luta antirracista 
classista e torná-los visíveis para que a resistência e luta de outrora nos fortaleçam 
para o enfrentamento, presente e futuro, do racismo estrutural de nossa sociedade. 
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Devemos repudiar veementemente falas racistas como a do vice presidente da 
República, Mourão, que tentam invisibilizar a violência racista contra a popula-
ção negra e contribuem com a naturalização da política de genocídio desta popu-
lação, como o assassinato de João Alberto Silveira Freitas por seguranças, entre 
eles um policial militar, de um supermercado em Porto Alegre. É inadmissível um 
crime racial tão bárbaro ser associado a uma simples fatalidade de desigualdade 
social. Existe sim racismo no Brasil, que ceifa vidas - vidas negras.
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AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM BENEFÍCIO 
DO EDUCANDO: UMA PROPOSTA DE ROTAÇÃO 
POR ESTAÇÕES EM UNIDADES EDUCACIONAIS

Selma Barbosa Wolff1

1. Introdução

Atualmente as transformações tecnológicas que a sociedade tem vivencian-
do há muito, tem chegado às escolas e é inegável o fato de que, pós pandemia 
educandos e educadores necessitam mais que nunca a inserção destas na unidade 
escolar. As tecnologias digitais vem sendo cada vez mais utilizadas para para pes-
quisas, comunicação, informação, transações econômicas, marketing, divulgação 
de utilidade pública, entretenimento, acesso a legislações, política, entre outros.

Seu avanço é contínuo e acelerado; e a tendência é de superação a cada 
nova descoberta e assimilação. Essa evolução tecnológica também é percebida 
na infância ao considerarmos a criança um indivíduo não isolado, que precisa 
estar inserido no contexto social em que vive. No Brasil, a legislação assegura o 
direito à “[...] socialização das crianças por meio de sua participação e inserção 
nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma” 
(BRASIL, 1998, p. 13). 

Assim, tendo em vista que as crianças atualmente são considerados imi-
grantes digitais, torna-se relevante estudarmos a inserção das tecnologias digitais 
na educação básica. Estima-se que uma grande parte das crianças brasileiras 
possuem acesso as tecnologias digitais e são usuárias de redes sociais, aplicativos 
e programas (BARCELOS, 2019).

Porém, na educação, principalmente a pública, há vários obstáculos que 
restringem e/ou dificultam a presença destas no contexto educacional, como a 
falta de estrutura física, de recursos financeiros, de capacitação dos profissio-
nais, dentre outros (BARCELOS, 2019). 

Como consequência da carência tecnológica no cotidiano das escolas, ve-
rificamos uma transição no comportamento das crianças diante de determina-
das atividades, resultando no desinteresse pelas aulas.

1 Especialista em Ensino Integrado de Filosofia, Geografia, História e Sociologia pelo Insti-
tuto Federal de SC. Graduada em História pela FAPA e com Complementação Pedagógi-
ca em Educação Especial pela FUCAP.
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Constatado esse quadro, faz-se necessário o alinhamento entre o contexto 
educacional e a sociedade em que o educando está inserido, para que a escola 
possa favorecer o desenvolvimento integral dessa criança que atende como “[...] 
sujeito histórico e de direito [...]” (BRASIL, 2010, p. 12). Assim, com esta pes-
quisa, busca-se contribuir para essa transformação no ensino e para a percepção 
escolar acerca da possibilidade do uso das tecnologias digitais como elemento 
motriz da aprendizagem do educando. 

Portanto, este artigo está dividido em duas sessões. A primeira traz um 
aparato geral das tecnologias educacionais em benefício do educando, a segun-
da as metodologias ativas, mais especificamente a rotação por estações como 
proposta metodológicas para unidades educacionais, seguida das considerações 
finais e referências.

2. As Tecnologias Educacionais em benefício do educando

Ao visualizar as demandas da educação no cenário atual, percebe-se a 
crescente discussão sobre a necessidade de alterações e modificações nas práti-
cas pedagógicas centradas nos modelos tradicionais de ensino.

Se, na sua estrutura, a escola atual não se diferencia da escola de séculos 
passados, de outra perspectiva, observa-se claramente uma mudança na maneira 
como os estudantes vivenciam o processo de ensino e aprendizagem na atuali-
dade. Nas palavras de Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p. 47), “crianças e 
jovens estão cada vez mais conectados às tecnologias digitais, configurando-se 
como uma geração que estabelece novas relações com o conhecimento e que, 
portanto, requer que transformações aconteçam na escola”.

Tais afirmações não representam nenhuma novidade na área da educa-
ção, mas provocam, cada vez mais, reflexões entre professores e equipes peda-
gógicas em diferentes tipos de instituições de ensino. Os modelos tradicionais de 
ensino centrados na figura do estudante passivo e do professor detentor do con-
teúdo têm sido questionados por diferentes razões, dentre elas, o amplo acesso 
que os estudantes têm às tecnologias digitais.

Afinal, “as tecnologias digitais modificam o ambiente no qual es-
tão inseridas, transformando e criando novas relações entre os envolvidos 
no processo de aprendizagem: professor, estudantes e conteúdo” (BACICH; 
TANZI NETO; TREVISANI, 2015, p. 50).

Segundo Bacich (2016) é possível encontrar diversas definições para 
Ensino Híbrido na literatura. Todas elas demonstram, de forma geral, a conver-
gência dos modelos de aprendizagem do tipo presencial e online. No modelo 
híbrido, a ideia é que é que o ensino-aprendizagem ocorra em tempos e locais 
variados. De acordo com o autor, “o termo Ensino Híbrido está enraizado em 
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uma ideia de que não existe uma forma única de aprender e que a aprendizagem 
é um processo contínuo” (BACICH, 2016, p. 680).

Sendo assim, o ensino híbrido pode ser de vertente sustentada ou de ver-
tente disruptiva, onde a opção sustentada é inventar uma solução híbrida que dê 
aos educadores,

“o melhor dos dois mundos” — isto é, as vantagens do ensino online com-
binadas a todos os benefícios da sala de aula tradicional. A opção disrupti-
va é empregar o ensino online em novos modelos que se afastem da sala de 
aula tradicional, e foquem inicialmente nos não consumidores que valori-
zem a tecnologia pelo que ela é — mais adaptável, acessível e conveniente. 
Definir se algo é disruptivo ou sustentado é importante porque, no final, 
as disrupções quase sempre se tornam boas o suficiente para atender às 
necessidades dos clientes tradicionais, que as adotam encantados com as 
novas propostas de valor que elas oferecem. Em outras palavras, os mode-
los disruptivos quase sempre suplantam os modelos sustentados no longo 
prazo (CHRISTENSEN, HORN e STAKER, 2013, p. 26).

As metodologias ativas ganham destaque com a crescente utilização das 
tecnologias digitais, pois os estudantes não dependem mais somente do profes-
sor para acessar as informações. Há informações acessíveis em diferentes meios, 
que se transformam continuamente. Com isso, modifica-se o foco do ensinar 
para o aprender. Professores assumem o papel de mediadores e problematizado-
res e os estudantes ganham papel ativo como elementos centrais deste processo. 
Ampliam-se as possibilidades de inovação na aprendizagem, com maior autono-
mia e participação dos estudantes, atividades em grupo e situações desafiadoras, 
que exigem reflexão e problematização da realidade.

Conforme Barbosa e Moura (2013), o envolvimento ativo do aluno na apren-
dizagem precisa contemplar ações como ler, escrever, perguntar, discutir, resolver 
problemas, além das atividades de análise, síntese e avaliação. Assim, atividades de 
aprendizagem ativa são aquelas nas quais o estudante está ocupado em fazer algu-
ma coisa ao mesmo tempo em que precisa pensar sobre o que está fazendo.

Conforme Pecotche (2011 apud BARBOSA; MOURA, 2013, p. 
55), “independentemente do método ou da estratégia usada para promo-
ver a aprendizagem ativa, é essencial que o aluno faça uso de suas funções 
mentais de pensar, raciocinar, observar, refletir, entender, combinar, dentre ou-
tras que, em conjunto, formam a inteligência [...]”.

Christensen et al (2013), argumenta que os modelos que caem na zona hí-
brida do ensino apresentam tanto a antiga tecnologia (a sala de aula tradicional) 
quanto a nova (o ensino online) e do ponto de vista da teoria da inovação disrup-
tiva, esses modelos parecem ser inovações sustentadas em relação à sala de aula 
tradicional. Percebe-se que o ensino híbrido sustentado é uma transição entre 
modelos tradicionais e os disruptivos, sendo que não discutiremos esta última 
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modalidade porque foge ao escopo deste trabalho. O modelo de rotação se si-
tua na zona híbrida sustentada e engloba “... quatro submodelos: Rotação por 
Estações, Laboratório Rotacional, Sala de Aula Invertida, e Rotação Individual” 
(CHRISTENSEN, HORN e STAKER, 2013, p. 27).

Bacich (2016), explica que no modelo de rotação os estudantes revezam 
as atividades realizadas de acordo com um horário fixo ou de acordo com a 
orientação do professor. As tarefas podem envolver discussões em grupo, com 
ou sem a presença do professor, atividades escritas, leituras e, necessariamente, 
uma atividade online. Dentre os quatro submodelos rotacionais, o foco deste 
trabalho volta-se para a modalidade rotação por estações, por se entender que é 
o mais fácil de ser viabilizado na escola pública pesquisada.

Christensen (2013) define a rotação por estações ou rotação de turmas, 
como um revezamento feito pelos estudantes dentro da sala de aula e destaca 
que essa proposta é realizada há décadas nos Estados Unidos. Ambiguamente, 
esse autor e seus colaboradores não fornecem maiores detalhes acerca da siste-
matização de tal modalidade. 

Bacich (2016) fornece maiores detalhes neste aspecto, esclarecendo que 
na Rotação por Estações [...] os estudantes são organizados em grupos e cada 
um desses grupos realiza uma tarefa de acordo com os objetivos do professor 
para a aula em questão. O planejamento desse tipo de atividade não é sequencial 
e as atividades realizadas nos grupos são, de certa forma, independentes, mas 
funcionam de forma integrada para que, ao final da aula, todos tenham tido a 
oportunidade de ter acesso aos mesmos conteúdos (BACICH, 2016, p. 682).

2.1 Rotação por estações de aprendizagem

A rotação por estações de aprendizagem é também uma metodologia ad-
vinda do conceito de Ensino Híbrido. Nela, os alunos são divididos em peque-
nos grupos, que participarão de algumas estações de trabalho, sendo uma delas 
com acesso a um conteúdo on-line. A partir disso, os estudantes executam um 
rodízio por essas estações, cada uma com uma atividade que se comunica com 
o objetivo central da aula. 

As estações precisam ser planejadas de forma que sejam independen-
tes, sem exigência de algum pré-requisito ou exercício prévio, levando em 
consideração que cada grupo iniciará as atividades em uma estação diferente 
(ANDRADE; SOUZA, 2016).

Segundo Andrade e Souza (2016), “[...] os modelos de rotação permitem 
que os estudantes de um curso ou de uma disciplina, em um roteiro pré-estabe-
lecido pelo professor, passem algum tempo imersos em diferentes estações de 
ensino, em que pelo menos uma tem que ser on-line”.
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Nesse modelo, o professor necessita ocupar-se de diferentes ações 
que cercam o planejamento das estações fixas. Por exemplo, ele deve definir 
quantas, quais são e qual a quantidade de alunos em cada estação, de acor-
do com o número de discentes na classe; deve organizar o espaço, que pode 
ser a própria sala de aula; deve delimitar quanto tempo é necessário para 
cada estação e qual o tempo limite para a mudança de estação de trabalho; 
precisa também pensar nos recursos didáticos necessários para cada esta-
ção, de maneira a não faltar nenhum material durante o andamento das 
atividades.

As práticas para cada estação podem assumir diversos formatos, abrangen-
do tarefas de leitura, escrita, produção, discussão, exercícios, atividades em plata-
formas virtuais, atividades envolvendo aplicativos e recursos tecnológicos. Enfim, 
o professor tem a sua disposição, diferentes ferramentas com as quais pode usar 
sua imaginação para criar as estações, de forma a auxiliar na aprendizagem do 
conteúdo proposto. Normalmente, as atividades são colaborativas, podendo haver 
uma estação com o professor, uma em que se realizem atividades individualizadas 
e uma com computadores para o desenvolvimento da atividade on-line.

Abaixo, a imagem mostra claramente um modelo rotacional, onde os es-
tudantes possuem estações de aprendizagem rotacionais. Ou seja, o estudan-
te perpassa pelas estações a fim de aprimorar seu conhecimento acerca de um 
determinado assunto, sendo necessariamente ao menos uma das estações em 
ambiente virtualizado, utilizando as tecnologias educacionais.

Imagem 01: Modelo de Rotação por estações

Fonte: Silva et al (2021)
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E, dentre os benefícios mencionados, se sobressai o trabalho do professor 
com grupos menores, favorecendo a aprendizagem, a personalização, o diálogo, 
a escuta e a percepção das dificuldades dos discentes. E, ao lado disso, o profes-
sor obtém a possibilidade de dar feedback a seus alunos de maneira mais ágil, 
levando-os a refletir, reinventar, criar, pensar e agir.

3. Conclusão

As conquistas educacionais possibilitadas pela adoção do Ensino Híbrido 
em espaço de aprendizagem não formal, fazem com que essa metodologia ativa 
desponte como uma alternativa no processo de ensino-aprendizagem nos tem-
pos atuais em diferentes ambientes educacionais. Nessa perspectiva, o principal 
aspecto que desponta é o oferecimento de caminhos, trilhados na sala de aula, 
que permitem movimentar os alunos para o centro do processo educativo, ao 
mesmo tempo em que agrega multifacetados recursos didáticos, inclusive tecno-
lógicos, o que não pode ser desprezado no cenário de desenvolvimento científico 
vivido atualmente.

Os estudantes, portanto, contam com uma proposta didático-pedagógica 
oposta àquela que caracteriza o ensino tradicional, protagonizado pelo professor 
e executado de forma individual e passiva pelos alunos. O papel do professor – 
por sua vez – destaca-se como fundamental para a realização das atividades. Isso 
porque, a despeito das metodologias empregadas é prioritário o protagonismo 
do aluno em sala de aula, e ao docente, cabe a responsabilidade de dominar as 
inúmeras possibilidades de aplicação da metodologia, planejando, organizando, 
aplicando e fomentando nos estudantes a participarem e avaliando todo o pro-
cesso a fim de aprimorá-lo. 

Desse modo, a metodologia ativa rotação por estações, apresenta um 
grande potencial para modificar as aulas, otimizando o processo de ensino- 
aprendizagem e elevando o nível pedagógico não alcançado com a metodologia 
tradicional de ensino.
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OS IMPACTOS DO DIAGNÓSTICO 
TARDIO DO AUTISMO

Tayna Santos Presotti1

Cristina Hill Fávero2

1. Introdução

O autismo, ou transtorno do espectro autista (TEA), teve sua origem em 
1943, a partir do primeiro diagnóstico, realizado por Dr. Leo Kanner, que de-
nominou inicialmente esse transtorno de “distúrbio inato do contato afetivo”. 
Esse distúrbio tem características bastante especificas, como: dificuldade do uso 
da linguagem para comunicação, dificuldade de se relacionar com outras pes-
soas, presença de boas potencialidades, aparenta ter bom aspecto físico e etc. 
(VIANA, et al 2020).

Em 1944, Hans Asperger, um pediatra austríaco descreveu quatro crian-
ças que tinham dificuldade em se integrar socialmente em grupos, e denominou 
tal característica de “psicopatia autística”, que é chamado de um transtorno es-
tável de personalidade, marcado pelo isolamento social presente nas crianças. O 
autor utilizou, para isso, a descrição de alguns casos clínicos, a caracterização 
da história familiar, os aspectos físicos e comportamentais, o desempenho nos 
testes de inteligência; e enfatizou a preocupação com a abordagem educacional 
destes indivíduos (TAMANAHA, PESSIOTO; CHIARI, 2008).

O TEA refere-se a uma série de condições relacionadas ao dano no 
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2 Doutoranda em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis (UCP), Mestrado em 
Sistema de Gestão pela Universidade Federal Fluminense (2014), Graduação em Pedago-
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desenvolvimento neurológico, e, caracterizado por comportamento repetitivo, 
comprometimento na fala, nas habilidades sociais e na comunicação não verbal. 
Pode-se observar, também, que autistas costumam apresentar outras comorbi-
dades juntamente com seu transtorno, como hiperatividade, déficit de atenção, 
epilepsia e etc. (KLIN, 2006)

O transtorno do espectro autista começa na infância, sendo possível per-
sistir até a adolescência e também na fase adulta. A prevalência maior desse 
transtorno costuma ser maior em homens do que em mulheres. Outra questão 
também importante, é a parentalidade. O autismo é um transtorno com eleva-
da carga genética e de alterações na estrutura cerebral, e durante muito tempo 
muitas famílias não souberam lidar com tal transtorno, muita das vezes negli-
genciando a situação de seu filho, o que levou a tratamentos inapropriados e 
inadequados para as crianças. Caso como esses, que podemos observar também 
nos dias atuais, como o atraso para se dar o diagnóstico, sendo a maioria devido 
a busca tardia dos pais por um profissional. (VIANA, et al 2020).

Fazer a intervenção precoce é de extrema importância, para que não haja 
danos futuros para essa criança na fase adulta. Os pais são os que tem o primeiro 
contato e podem observar desde cedo alguma diferença, seja no cognitivo ou no 
comportamento, cabe a eles procurar uma ajuda assim que surgirem as primei-
ras suspeitas, e, não ficar achando que é só uma fase do filho ou que as coisas 
acontecerão no tempo da criança. Assim será possível selecionar o melhor tipo 
de intervenção, dependendo das características do indivíduo e do grau que se 
encontra. A intervenção precoce auxilia tanto o indivíduo, quanto os familiares, 
que muitas das vezes não aceita o diagnóstico do filho. 

Um bom prognóstico para o TEA, depende da procura da família por aju-
da e comprometimento da mesma em auxiliar no processo, da escola em realizar 
as primeiras avaliações psicoeducacionais e fazendo o encaminhamento desse 
aluno, e, por fim, os profissionais como neurologistas, psicólogos, psiquiatras e 
etc. Assim os profissionais poderão trabalhar de maneira interdisciplinar, fazen-
do as avaliações necessárias, bem como as intervenções, para que assim seja feita 
um diagnóstico efetivo para os casos de TEA. 

Quando o diagnostico não é feito corretamente, as sequelas nos indiví-
duos costumam ser severas e em alguns casos é irreversível, como, por exemplo, 
o atraso cognitivo severo e a hipersensibilidade sonora e visual. A demora pode 
ocorrer por pré-conceito dos pais e da família que não conhecem a síndrome 
(SANTOS et al, 2018).

Os impactos do diagnostico tardio do autismo podem acarretar no fracas-
so em se relacionar com a sociedade, riscos de se isolarem mais. A hipersensibi-
lidade sensorial causa dor no indivíduo, com o tempo, se não realizada terapias, 
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a irritação pode gerar crises nervosas pelo incômodo sonoro. 
Dessa forma sabendo da importância do tema e buscando apontar as pos-

síveis causas do diagnóstico tardio do autismo, constitui como objetivo deste 
estudo, elencar os possíveis danos causados e identificar os principais impactos a 
indivíduos que tem diagnóstico tardio para autismo, a maioria dos danos sendo 
irreparáveis, devido a “perca de tempo “, a demora por conta do pré-conceito 
por parte dos pais e da família. A metodologia utilizada será uma revisão biblio-
gráfica, com abordagem qualitativa. 

2. Referencial Teórico

2.1 História e causas do autismo

Inicialmente descrito por Kanner (1943), o autismo ou transtorno autista, 
como foi chamado ao longo dos anos, foi tido como uma condição que acometia 
no indivíduo mudanças no comportamento, no seu desenvolvimento cognitivo, 
motor e afetivo e nas suas relações com o meio (VOLKMAR & WIESNER, 2019).

O termo “autismo” passou por diversas alterações durante os anos, por mui-
to tempo foi considerado como psicose infantil ou até mesmo uma esquizofrenia. 
Atualmente é apresentada uma definição mais consolidada e com um diagnóstico 
mais concreto e que tenha uma riqueza maior de critérios, sendo enquadrado hoje 
em dia nos TID´s (transtorno invasivo do desenvolvimento). (KLIN, 2006)  

Durante os anos 50 e 60 do século passado, houve muita confusão sobre a 
natureza do autismo e sua etiologia, e a crença mais comum era a de que o autis-
mo era causado por pais não emocionalmente responsivos a seus filhos. (KLIN, 
2006). Uma pesquisa realizada com cinco casais que tiveram filhos diagnostica-
dos com TEA, segundo Ariane Segatto e Antônio Carlos (2021), mostrou que a 
maioria dos pais sentem sentimento de angustia e medo durante a expectativa do 
diagnóstico, ou seja, enfrentam um processo de grandes emoções como: impo-
tência, negação e luto. Sendo a figura paterna que demora mais para a aceitação 
do diagnóstico, e seu papel tem grande influência para ajudar no atendimento. 

Os últimos estudos epidemiológicos realizados nos últimos 50 anos, evi-
denciou que o autismo aumentou de forma global, e os fatores são diversos para 
esse aumento. O TEA é considerado um transtorno que vai além da sua complexi-
dade, distante de ser definido com exatidão, pois não existem meios pelos quais se 
possa testá-lo, muito menos medi-lo. Em outras palavras, as pesquisas realizadas 
atualmente estão distantes no sentido de apresentarem a “cura” para o autismo, 
acompanhando o indivíduo por todo seu ciclo vital. (ONZI, GOMES, 2015).

O autismo ainda possui causas desconhecidas, mas a mais comum está re-
lacionada à anormalidade nas regiões do cérebro desses indivíduos, que podem 
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ser genéticas ou não. A questão genética, segundo alguns estudos, é um provável 
fator etiológico, porém ainda há uma necessidade maior de estudos na área para 
que se faça uma associação genética e os prejuízos cognitivos, principalmente 
em pessoas com TEA. (KLIN,2006)

2.2 Diagnóstico do autismo

As causas para o TEA ainda não são totalmente conhecidas, existem al-
guns estudos que sugerem que podem ser fatores genéticos, hereditários e am-
bientais que estão mais relacionados com o desenvolvimento do transtorno. Um 
artigo recente, publicado na revista paulista de pediatria realizou um estudo de 
caso, entrevistando 253 mães, todas elas tinham filhos diagnosticados com TEA 
por laudo médico, confirmado pela Associação Norte Mineira de Apoio ao 
Autista ou por clínicas especializadas. 

O estudo identificou a presença de mecônio no líquido amniótico durante 
a cesárea. Sendo assim, a presença dessa substancia estaria associada a presença 
do TEA nas crianças. Segundo os pesquisadores “A presença de mecônio no 
líquido amniótico, cesárea de emergência e mais de um evento de parto desfa-
vorável são fatores que devem ser considerados nos estudos sobre a etiologia do 
transtorno autístico.” (SILVA et al, 2022.)

O diagnóstico do TEA é feito através de uma série de testes clínicos, seja 
desde a conversa dos pais até a observação do comportamento da criança. O 
espectro é um transtorno complexo e possui diferentes graus e severidade, sendo 
assim é muito importante que o diagnóstico seja feito com muita cautela e com 
responsáveis especializados, e também o quanto antes. O diagnóstico tardio se 
torna um problema ainda maior, tanto para o indivíduo, quanto para a família. 

Nas últimas duas décadas, estudos têm buscado identificar a idade do 
reconhecimento dos primeiros sintomas (IRPS) do TEA, através de entrevis-
tas realizadas com os pais de crianças diagnosticadas com esse transtorno. 
Resultados mostram que os primeiros sintomas no desenvolvimento tendem a 
ser percebidos pelos pais durante os dois primeiros anos de vida. (ZANON, 
SILVA, BACKES, e BOSA, 2014). Os pais são os primeiros a ter contato e saber 
se o filho precisa ou não de uma ajuda melhor. Muitas vezes quando o filho de-
mora para começar a andar, muitos pais acreditam que isso seja uma fase e que 
se deve respeitar o tempo do filho, porém vai muito além disso. Deve-se observar 
que por trás de cada atraso na fala, de cada estranhamento no desenvolvimento, 
cada fase de desenvolvimento tem sua idade, quando passa essa idade e a crian-
ça não desenvolveu o que era previsto para aquela idade, é necessário um olhar 
mais rigoroso e buscar auxílio.

Cabe aos pais compreender, portanto, as reais necessidades do seu filho e 
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aceitar principalmente suas diferenças, para que possam deixar de lado o medo 
de serem inadequados, buscando auxílio e informação a respeito da sua con-
dição. Assim, quanto mais cedo a criança for tratada e diagnosticada, maiores 
serão as chances de seu desenvolvimento acontecer da melhor forma possível. 
No entanto, por vezes, na prática sabe-se que não ocorre de forma apropriada. 
(ONZI, GOMES, 2015).

2.3 O diagnóstico e sua relação familiar

Os pais, por terem o primeiro contato com os filhos, são os primeiros a 
perceberem que tem alguma coisa errada com a criança. O mesmo acontece 
quando se observa comportamentos típicos de autismo, atentando-se à essas ma-
nifestações, os pais encaminham para o pediatra, este faz um encaminhamento 
para um psicólogo. 

Para lidar com um diagnóstico de TEA, além do envolvimento familiar 
é necessário um cuidado peculiar em vários aspectos, tanto ambientais, físico, 
psicológico e sociológico. E uma das questões que a família tem receio, medo, 
angustia e preocupação é com a sociedade, primeiro o ambiente escolar que esta 
criança está sendo inserida e segundo quanto ao desenvolvimento e crescimento, 
considerando todos os aspectos que ela irá apresentar em seu meio ou ambiente 
de convivência. (AGUIRRES, ZANDONADI, 2021).

Quando se tem o diagnóstico, a família muitas vezes passa por um perío-
do de choque, de negação, o luto acompanhado pela desesperança em relação ao 
desenvolvimento da criança. Esse processo normalmente dificulta o tratamento, 
pois muitos pais não tem conhecimento da síndrome e poucas informações a 
respeito, e por não aceitarem o diagnóstico, não procuram mais ajuda médica, 
dificultando o processo feito pelos profissionais.

Além da pouca informação a respeito do autismo, a demora em concluir 
o diagnóstico gera muita ansiedade, expectativas no processo de transitoriedade 
da doença, fomenta falsas esperanças de um diagnóstico mais simples, e até mes-
mo atribui à personalidade da criança as evidências clínicas. (SILVA et al, 2021). 
Somado a isso, vem também o preconceito familiar e social que a família ainda 
pode enfrentar, devido aos diversos atendimentos que a criança irá passar a família 
precisará mudar sua rotina para se adequar à uma nova rotina ligada a criança. 

Geralmente a mãe fica mais envolvida, entra em processo de aceitação 
com maior facilidade, mas o pai, leva mais tempo de aceitar a condição do filho, 
podendo levar dias, meses, anos ou nunca. Pode-se observar que a mãe deixa 
de lado tudo que envolvia a sua rotina pessoal e profissional, e foca apenas nos 
cuidados que o filho necessita constantemente, e o pai entra como provedor da 
família, se este pai ainda não entrou em processo de aceitação, isso interfere no 
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distanciamento da parte paterna com a esposa e principalmente com o filho. 
(AGUIRRES, ZANDONADI, 2021).

Quando os pais se deparam com a tarefa de cuidar do filho autista, sur-
gem várias dúvidas e com elas o sentimento de impotência, se sentem despre-
parados, por isso a procura por um especialista para melhor ajuda-los, o quanto 
antes procurar, mais rápido se iniciará o acompanhamento, não acarretando em 
prejuízos nessa criança futuramente. 

A idealização do filho, desde o momento do descobrimento da gravidez, é 
algo que envolve um processo de relevante expectativa e planos, quando ocorre 
essa ruptura, toda a família é de alguma maneira afetada, principalmente os pais 
desta criança. O filho ideal, impede que os pais enxerguem o filho real, e com 
o nascimento pode se tornar um momento de marca; uma transição do luto do 
bebê imaginário e a necessidade de adaptação ao bebê real. Porém, nem sempre 
o bebê idealizado condiz com o filho real após o nascimento. (AGUIRRES, 
ZANDONADI, 2021). Ou seja, na gravidez os pais idealizam um filho perfeito, 
quando se tem um diagnóstico clinico, como o do autismo, os pais passam pela 
batalha entre o filho real e o idealizado por eles. 

Diante disso, se torna cada vez mais importante se procurar um médico 
quando se tem os primeiros sintomas, dessa forma os profissionais vão estar 
auxiliando não só o indivíduo, mas também os pais, para saber lidar da melhor 
forma da síndrome de seu filho. É importante também o acolhimento dos pro-
fissionais a esses pais, para que os pais não se sintam sozinhos, sobrecarregados 
e sem informações. 

2.4 Impactos do diagnóstico tardio

Partindo pela observação do comportamento de indivíduo com TEA, po-
demos evidenciar dos tipos: repetitivos e muito intensos, podem se autoagredir, 
e não gostam de mudança em sua rotina, pode causar agitamento e nervosismo. 
Segundo Santos et al (2018), para observar uma criança com o espectro autista, 
é necessária uma carga pesada de avaliações e estudos, sendo difícil completar 
alguns procedimentos, por isso a observação tem um papel importante na for-
mulação do diagnóstico.

Os estudos de revisão sobre prognóstico e desfecho do autismo demons-
tram que os melhores preditores do funcionamento social geral e desempenho 
escolar, são o nível cognitivo da criança, o grau de prejuízo na linguagem e o 
desenvolvimento de habilidades adaptativas, como as de autocuidado. Portanto, 
os pais, ao optarem por certo tipo de intervenção, precisam ter em mente que 
até hoje não há boas evidências de que um tratamento específico seja capaz de 
curar o autismo e também que tratamentos diferentes podem ter um impacto 
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específico para cada criança. Esse impacto depende da idade, do grau de déficit 
cognitivo, da presença ou não de linguagem e da gravidade dos sintomas gerais 
da criança (BOSA, 2006).

Para diagnosticar que uma criança é autista, vários critérios são utilizados 
sucessivamente para que não se tenha um falso diagnostico e a síndrome não seja 
confundida com outro tipo de síndrome ou distúrbio parecido. No Brasil o diag-
nóstico do autismo oficial é organizado pelo CID-10 é disposto pelos ‘’Transtornos 
Globais do Desenvolvimento’’ sendo ‘’F84.0’’ o do Transtorno autista (SANTOS, 
C. R. D. et al, 2018). Por isso a importância de se procurar bons profissionais para 
auxiliar no acompanhamento, não só do indivíduo, mas também para acompa-
nhar a família durante o processo de médico e educacional, pois os mesmos ne-
cessitam de auxílio para poder aceitar com mais clareza, saber lidar de uma forma 
positiva com o diagnóstico. Só assim, com um atendimento interdisciplinar, será 
possível ter evolução no percursso de educacional do individuo.

Segundo Jendreieck Oliveira (2014), quando os pais não percebem “algo 
estranho “e não encaminham o filho para o pediatra, os professores percebem 
que há algum problema e dessa forma, contatam os pais. Porém muitos pro-
fissionais encontram dificuldade de realizar um diagnóstico precoce. O autor 
cita algumas dificuldades encontradas, depois de entrevistar alguns profissio-
nais, como: dificuldade de conhecer melhor a criança e a família, uma vez que 
as consultas são muito curtas e o ambiente do consultório é muito diferente do 
ambiente ao qual a criança está acostumada; a falta de maior conhecimento da 
família sobre o autismo; a necessidade de observar a criança por mais tempo; 
a falta de elementos importantes para o se analisar o caso na entrevista com os 
pais; a demora na realização dos exames; a existência de diferentes graus de 
comprometimento dentro do espectro autista; a necessidade de avaliação dife-
renciada; a necessidade de cuidado ao informar a família sobre o diagnóstico. 

O trabalho escola, família e médicos deve ser em conjunto, os pais não de-
vem se desestruturar ao receber o resultado final, uma família desestruturada di-
ficilmente contribuirá para o acompanhamento da criança autista. (OLIVEIRA, 
2014). Os profissionais podem orientar os pais a observar o comportamento do 
filho em casa e também procurar mais formação na área, a fim de se aprofundar 
mais e conhecer mais sobre o transtorno. 

Por isso, considera-se que práticas que possibilitem conhecer melhor o 
indivíduo e sua família, como consultas mais prolongadas e frequentes, con-
versas com os professores e também as práticas interdisciplinares e supervisão 
com seus colegas mais experientes nesses transtornos, poderão auxiliar muito no 
trabalho. (OLIVEIRA, 2014).

Existe uma forte corrente que aponta para a necessidade de melhorias no 
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diagnóstico do TEA, que deve ocorrer o mais precocemente possível para que 
as intervenções também ocorram nessa proporção. As dificuldades são justifi-
cadas pela subjetividade do TEA, no qual cada indivíduo apresenta um tipo de 
comportamento e níveis diferentes de manifestação do quadro. Não há exames 
laboratoriais para determinação prévia do TEA e, com isso, as suspeitas são 
evidenciadas, primeiramente, pela família. (VIANA et al, 2020). 

Trabalhando de maneira interdisciplinar há grandes chances de o atendi-
mento ser altamente positivo. Algumas consequências do reconhecimento tar-
dio estão nos agravos de seus comportamentos, existe o risco do fracasso em 
desenvolver relacionamentos com seus pares e a falta de tentativa espontânea 
de compartilhar prazer, interesses ou realizações com outras pessoas, crianças 
autistas não tem real medo do perigo o que pode gerar graves acidentes, sua 
agressividade pode trazer transtorno na vida escolar e dentro de casa, a hiper-
sensibilidade sensorial marcante na síndrome causa dor no autista com o tempo 
se não realizado terapias a irritação pode gerar crises nervosas pelo incômodo 
sonoro (SANTOS, C. R. D. et al, 2018).

3. Considerações finais

Muito se tem falado sobre o autismo, mas ainda há poucos estudos e in-
formações a respeito do assunto. A pesquisa buscou trazer algumas consequên-
cias advindas do diagnóstico tardio do autismo e como isso afeta futuramente a 
vida desse indivíduo, bem como também a relação que a família tem com o filho 
após o recebimento do diagnóstico. 

As causas do autismo ainda não têm uma única resposta, podem ser vá-
rias, porém a mais comum que ouvimos é a questão genética. Dessa forma há 
uma grande dificuldade de se ter uma análise individual e acompanhamento 
inicial de maneira eficaz. A falta de informação ou de recursos para estudos 
afetam de maneira significativa em uma conclusão de diagnóstico mais rápido e 
dificultando mais ainda as medidas de intervenção. 

Além disso, mostra a necessidade de se procurar o quanto antes ajuda mé-
dica para que não haja danos futuros para o indivíduo. O atraso na procura, se dá 
muitas vezes por negligencia dos pais, ao não aceitarem a síndrome, travam uma 
batalha entre o filho que eles sempre idealizaram e o filho real. Dessa forma, 
os profissionais da área estão encontrando dificuldades no diagnóstico precoce, 
devido a essa omissão de informações por parte da família. 

Sabemos que o autismo possui várias características e graus de severida-
de. Quando tal diagnóstico ocorre muito tarde do esperado, o indivíduo pode 
sofrer alguns danos, muitas vezes irreparáveis, levando-o a ser um adulto com 
diversas dúvidas interiores sobre o porquê de ele ser diferente, podendo até se 
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revoltar quando receber o laudo de TEA. 
Tendo em vista os fatos mencionados acima, fica evidente que medidas 

são necessárias para resolver o impasse. Os pais precisam procurar auxilio nos 
primeiros sintomas, nos primeiros atrasos que notar em seus filhos, os profis-
sionais precisam estar cada vez mais preparados e buscar mais conhecimentos 
e estudo, para que auxiliem o indivíduo e também a família da melhor forma, 
e conclua uma análise correta e proponha a ele um acompanhamento eficaz e 
significativo, evitando danos futuros.    
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neste sentido, evidenciamos que para se construir o conhecimento, os conceitos, 
faz-se necessário a desconstrução de ideias interiorizadas e tidas como verdades 
absolutas, possibilitando assim mudanças plurais na visão de conhecimento, de 
ser humano, de história.

O ser humano plural visto como sujeito social e histórico constrói-se por 
meio das relações estabelecidas entre os pares e o contexto sociocultural. Para 
Foucault (2008, p. 263), “a verdade das coisas se liga a uma verdade do discurso 
que logo a obscurece e a perde”.

2. Desenvolvimento

Educação brasileira em cena evidencia que na contemporaneidade é mui-
to frequente a discussão sobre a formação de professores no Brasil, o que tem 
direcionado para o crescente reconhecimento da importância dos saberes do-
cente e da prática pedagógica. A partir do pensamento de Nietzsche, o escritor 
Foucault (2003, p. 23) argumenta que, se

Quisermos saber o que é o conhecimento [...] saber o que ele é, apreendê-
-lo em sua raiz, em sua fabricação, devemos nos aproximar, não dos filóso-
fos, mas dos políticos, devemos compreender quais são as relações de luta 
e de poder. E é somente nessas relações de luta e de poder – na maneira 
como as coisas entre si, os homens entre si se odeiam, lutam, procuram 
dominar uns aos outros, querem exercer, uns sobre os outros, relações de 
poder – que compreenderemos em que consiste o conhecimento.

     A foto de Ademir Paulino retra-
ta o que a professora e fotografa 
Adriana Alves de Lima evidência 
que os “olhares plurais na arte de 
educar não é um espelho da reali-
dade; é a realidade percebida de 
um ponto de vista diferente na arte 
de educar”, ela é a “comunicação 
transcendente para pluralidade ga-
nhar diversos significados, nos 
olhos daquele que a vê a educação 
brasileira, e por meio da sensibili-

dade e da emoção, de quem vê que se dará a percepção estética da arte plural na 
educação” (ISCHKANIAN, 2022). 

A mudança no papel do professor da atualidade, que não é mais conside-
rado como aquele que passa as teorias. Desse modo, os professores não são ape-
nas transmissores de conhecimentos, mas, sim, construtores de um aprendizado 

Foto: Ademir Paulino
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cooperativo, cujo objetivo é aumentar a troca de conhecimento, fazendo com 
que o aluno desenvolva capacidades importantes para a atuação profissional 
como também para a vida.  

Fonte: Autores (2022)

2.1 O olhar insensível à infância

É imprescindível, do nosso ponto de vista, um olhar amplo, plural sobre 
a infância para que possamos bem compreender a importância da educação do 
corpo, das sensibilidades e dos afetos, assim como, a insensibilidade de muitos 
adultos, que, por vezes, muito ocupados com trabalhos e afazeres se distanciam 
das crianças; insensibilidade que, muitas vezes, torna os adultos incapazes de 
ver e ouvir a infância com olhos de grandeza, de amor, de respeito e generosi-
dade; muitas vezes, incapazes de identificar e de dizer não para qualquer tipo 
de exploração, discriminação, violência e autoritarismo para com a infância; 
incapazes, ainda, de contestar qualquer forma de escravização, maus-tratos e 
abusos praticados contra ela.

Essa insensibilidade – reiteramos – a tudo isso é que impede a criança de 
manifestar sentimentos no presente, supondo-se que, no futuro, ela vai esquecer, 
já na vida adulta, tudo o que passou de ruim, de negativo, na infância, porque 
dizem que esquecemos os sofrimentos vividos na infância, visto que o tempo 
cura tudo e que as terapias fazem milagres. 

Não podemos jamais esquecer o que vivemos na infância, porque carre-
gamos a infância dentro de nós. Somos impregnados de uma infância ampla 
repleta de olhares transformadores, que nos permitiram ser o que somos hoje e 
evidenciar neste artigo a importância de olhar pluralmente a criança hoje, que 
será o adulto do amanhã.
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2.2 Olhares plurais na arte de educar

A importância de uma educação que saiba enxergar o potencial de cada 
criança, que não rotule a criança como “inteligente ou burra”, “feia ou bonita”, 
“comportada ou rebelde”. O comportamento e as ações infantis são partes de um 
ser humano que tem uma história, que está em processo de formação, que tem 
ideias, opiniões mesmo que ainda não esteja muito claro o que sabe, o que quer e o 
que pode ou não responder e corresponder àquilo que é esperado dela pelo adulto.

A professora Adriana Alves de Lima, através da foto de Jeferson Rocha, 
reflete que como qualquer outro 
ser humano de qualquer idade, a 
criança merece uma educação 
“humanizada ou humanizado-
ra” – com saberes, conhecimen-
tos e refinamento espiritual; uma 
educação ética, estética e política 
– com brincadeiras, criatividade; 
com regras, orientações de convi-
vência pacífica e democrática; 
com ações que as faça perceber a 

valorização dos educadores e dos responsáveis no processo de educação formal e 
informal, considerando que é fundamental uma sociedade que seja uma escola 
para a criança, que a educação que ela recebe não seja carregada de ranços, rótu-
los, preconceitos e ideias distorcidas sobre o outro, mas uma educação em que o 
adulto reconheça o direito de integridade da criança, o direito de brincar, de fre-
quentar uma escola, de sonhar, de ser livre para pensar, de ser respeitada mesmo 
quando seu pensamento e ideias estiverem equivocados e, se necessário, corrigi-
dos, o direito de ela ser um ser cultural e histórico, de sociabilizar-se e educar-se 
pelo diálogo amoroso, ter uma família biológica, adotiva ou social, ter amigos, 
segurança, ser tratada com cordialidade, afetividade e generosidade, direito de não 
ser tratada como um ser ignorante, sem conhecimento, sem formação.

2.3 As realidades plurais da criança no Planeta Azul

É imensa a quantidade de crianças que passam fome no planeta, mas 
também é grande a quantidade de crianças que não sabem.

Existem as crianças que se alimentam além do necessário, enquanto há 
outras que não se alimentam o suficiente para ter saúde, crianças que morrem 
por falta de alimento que lhes garanta a vida. 

Há crianças que pertencem à elite, outras, à classe média, outras à classe 

Foto: Jeferson Rocha
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pobre e as crianças “da miséria”. 
Existem crianças que têm diversão, viajam, visitam museu, jardins, praças 

e parques e há aquelas que não têm diversão, trabalham, algumas são até escra-
vizadas; são crianças que não sabem o que é um museu, que nunca foram a um 
parque, que nunca foram a um restaurante, a um shopping e há, ainda, as que 
agonizam na miserabilidade e na crueldade do adulto que lhes é próximo; as que 
trabalham para se sustentar e nem sabem por que trabalham tanto e o quanto 
vale seu trabalho, enquanto há as que não sabem o que é trabalhar, nem sabem 
quanto custa pagar para viver; estudam e são acompanhadas pelos adultos; há 
as que, mesmo cansadas, frequentam uma escola, depois de trabalhar e as que 
sequer frequentam uma escola. 

Há crianças que fazem trabalhos que colocam em risco suas vidas frá-
geis e desprotegidas; as que sofrem nas mãos de pessoas violentas, abusadores 
sexuais e pedófilos; crianças que são abusadas e se calam ou são silenciadas, 
agredidas, assassinadas; crianças saudáveis, doentes, deficientes. Têm crianças 
maltratadas por qualquer problema e crianças mimadas em excesso. 

Todas são crianças com potencial para ser trabalhado na sua educa-
ção formal e informal. “A violência contra a criança não tem classe social” 
(GUIRALDELLI, 2022). 

Fonte: Autores (2022)

2.4 Valores estéticos e na educação da criança

Os valores estéticos têm a ver, na infância, com criação, com o aprendiza-
do sobre o que é belo/bonito e feio/repulsivo, com o que nos agrada na aparên-
cia, no cheiro e no paladar, a sensação pelas cores, como a percepção das coisas 
e o gosto aprendido. Como usar a criatividade e a imaginação da criança para 
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criar bem-estar, conforto, segurança, distração, divertimento e aprendizado? 
Pode-se trabalhar com desenhos, pinturas, massa e barro para modelar, aprender 
a criar formas, aprender a ouvir e contar/criar histórias, brincadeiras e brinque-
dos, ter contato com os elementos da natureza – terra, água, fogo, ar; ensinar a 
sentir a presença do ar, aprender a respirar desde a mais tenra idade, aprender a 
valorizar a terra em que pisamos, sua beleza com plantas e jardins, nossa vida 
em cima dela, aprender a valorizar a água, seu valor para nossa sobrevivência 
e nossas diversões, como o mar, rios, lagos, açudes, sentir a presença do fogo, 
que nos aquece, que aquece nosso alimento, que é responsável pelo cozimento 
dos alimentos, aprender a devanear, fazer viagens imaginárias, sonhar de olhos 
abertos, um ser acordado imaginando um mundo real para amar e viver.

Fonte: Autores (2022)

Também são relevantes, nesta educação da criança, as regras, os cuidados 
com o corpo, o aprendizado sobre o respeito ao outro, o amor fraternal, o cari-
nho com todas as pessoas, animais, plantas, a vida de todos os seres; relevante, 
também, é aprender a compreender por que qualquer tipo de preconceito pelo 
outro é uma vergonha, porque discrimina.

Aprender o valor da amizade, do afeto pelo outro ou por qualquer ser 
vivo, distinguir, sabiamente, quem machuca e quem ama, quem educa e quem 
viola seu direito à educação, aprender sobre o cuidado de si e do outro, aprender 
que quem ama não machuca, não causa sofrimento, não silencia ante a dor do 
outro e nem o faz sofrer. 

Aprender a dividir espaços, saberes, diversões em grupo, comemorações 
coletivas, sobre a família, o que significa ser amigo e ter amigo, poder ter uma 
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família e ser membro dela. Tais perspectivas nos permitem projetar quatro refle-
xões para descortinar olhares acerca do que é ou não plural, normal e focal na 
educação para a transformação educacional coletiva.

Reflexão 1: A diversidade plural, assim como 
a desigualdade plural, são manifestações 
normais dos seres humanos, dos fatos sociais, 
das culturas e das respostas dos indivíduos 
frente à educação nas salas de aula.

Reflexão 2: A diversidade plural poderá 
aparecer mais ou menos acentuada, mas 
é tão normal quanto a própria vida, e 
devemos acostumar-nos a viver com ela e 
a trabalhar a partir dela. 

Reflexão 3: A educação também é causa 
das diferenças ou da acentuação de algumas 
diferenças plurais.

Reflexão 4: A heterogeneidade existe nas 
escolas, dentro delas e também nas salas de 
aula porque existe na vida social externa. 

Fonte: Autores (2022)

A identidade plural e diferença plural de cada um são inseparáveis, depen-
dendo uma da outra, por isso, falar sobre: olhar plural na educação; diversidade 
plural cultural; diversidade plural social e diversidade plural racial é preciso pon-
tuar na ação pedagógica a identidade e a diferença estimulando a compreensão 
da existência global da diferença, favorecendo a construção de uma consciência 
de aceitação natural e harmoniosa do “eu” e do “outro”.

A diversidade plural biológica pode ser um produto da natureza, mas o 
mesmo não se pode falar da diversidade plural cultural, por ser um processo 
conduzido pelas relações de poderes constitutivos da sociedade que estabelece o 
“outro” diferente do “eu” e “eu” diferente do “outro”.

Frente à multiplicidade plural de diferenças humanas: de gênero, físicas, 
mentais, raciais, étnicas, culturais, religiosas entre outras, Freire (1987) eviden-
cia em seus escritos uma correlação de força entre opressor e oprimido que per-
meia toda a sociedade e a educação como parte desta. Contudo, propõe uma 
alternativa crítica e anárquica para romper com a opressão: a pedagogia do opri-
mido: aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens 
ou povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade. A pedagogia 
plural que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de 
que resultará o seu engajamento necessário na luta por uma libertação, em que 
esta pedagogia se fará e refará. 

Falar em diversidade plural, não significa necessariamente falar de mino-
rias, mas do coletivo humano, que traz em seu interior as diferenças individuais. 

A educação plural libertadora e emancipadora instiga o ser humano à 
humanização de si, liberando-se, transformando-se, num contínuo processo de 
reflexibilidade e ação. A educação sob esse viés é entendida como capacitação 
para o exercício da liberdade e da autonomia e, tanto no ponto de partida como 
no processo educativo plural, esse olhar implica respeito para com o sujeito, que 



AnA PAulA uliAnA MAson | MArcilení dos sAntos (orgAnizAdorAs)

96

é único, e para suas diferenciadas manifestações.
A libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso. O ser humano que 

nasce deste parto é um ser humano novo que só é viável pela superação da con-
tradição opressores-oprimidos, que é a libertação plural de todos. A superação da 
contradição é o parto que traz ao mundo este ser humano novo não mais opressor, 
não mais oprimido, mas ser humano libertando-se. (FREIRE, 1987, p. 35). 

Na educação plural é primordial considerar que as crianças são diferentes 
entre si, implica propiciar uma educação baseada em condições de aprendiza-
gem que respeitem suas necessidades e ritmos individuais, visando a ampliar 
e a enriquecer as capacidades de cada criança, considerando-as como pessoas 
singulares e com características próprias. 

Individualizar a educação plural, ao contrário do que se poderia supor, 
não é marcar e estigmatizar as crianças pelo que diferem, mas levar em conta 
suas singularidades, respeitando-as e valorizando-as como fator de enriqueci-
mento pessoal e cultural.

3. Considerações finais 

O reconhecimento plural das diversidades, como também as lutas de com-
bate as indiferenças nos obrigam a pensar formas de ver e fazer no mundo. Os 
educadores devem estabelecer novos referenciais ao elaborar conteúdos e estra-
tégias pedagógicas plurais acerca das questões fundamentais para o respeito as 
diferenças: as relações de gênero, as relações étnico-raciais e a diversidade. 

A implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, 
configurados na BNCC, está demarcada no PNE e tem sido um tema com forte 
apelo na sociedade, sendo tratado pelas conferências, com especial centralidade. 

As discussões no campo do currículo plural devem considerar e contem-
plar a relação entre diversidade, identidade étnico-racial, igualdade, inclusão e 
direitos humanos, garantindo também as especificidades linguísticas, a história 
e a cultura dos diferentes segmentos e povos.

As diversidades plurais existem e percebe-se que as crianças possuem distin-
tos temperamentos, atitudes, credos, características físicas, etc, deve-se criar situa-
ções de aprendizagem em que a questão aqui presente seja abordada nas instituições 
educativas que levam o respeito às diferenças e à transformação das mentalidades. 
Isso implica um exercício plural de rever o que se ensina e como se ensina. 

É responsabilidade dos educadores lidar com a diversidade plural na esco-
la e ensinar aos seus alunos a respeitar as diferenças. Afinal, a heterogeneidade 
não é desordem e caos — é unir diferentes pensamentos, ideais e manifestações 
que sejam capazes de fortalecer e enriquecer o ser humano plural. 

Diversidade plural não é o desigual, esquisito e deslocado: é promover o 
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resgate da verdadeira raiz da pluralidade de línguas, raças e condutas que não 
podem ser prejulgadas. 

Mas, o que é ser diferente? O diferente e a diferença são partes da desco-
berta de um sentimento que, armado pelos símbolos da cultura plural, nos diz 
que nem tudo é o que eu sou e nem todos são como eu sou,

As crianças têm diferentes origens e histórias de vida, portanto, não po-
demos negar essas diferenças que os tornam seres humanos concretos, sujeitos 
sociais e históricos. Acreditamos que tratar as crianças com igualdade plural é 
saber respeitar as suas diferenças. 

A pluralidade cultural de grupos étnicos, sociais ou culturais necessita 
ser pensada como matéria-prima da aprendizagem plural, porém nunca como 
conteúdo de dias especiais, datas comemorativas ou momentos determinados 
em sala de aula. 

Nesse sentido, o grande desafio da educação é estabelecer um processo 
de aprendizagem plural baseado na comunicação e na troca visando eliminar 
práticas de discriminação e de exclusão presentes no contexto social educativo. 
Urge a necessidade de conceber a criança como sujeito plural, histórico e de 
direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói 
sua identidade pessoal e coletiva.  Por isso, é necessário tirar a diversidade do pa-
pel e incluir no dia-a-dia das instituições de ensino, principalmente na Educação 
Infantil que é um ambiente adequado para a formação dos valores humanos das 
crianças pequenas.
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“No entanto, nossas instiuições educaiocnais foram construídas em grande par-
te para outra era, baseadas em uma era industrial, em vez de digital” (Bates, 
2016, p.55). Assim, os desfios para educadores são cada vez mais complexos. O 
uso de tecnologias em sala de aula não representa mais uma possibilidade, mas 
uma prática que precisa ser estabelecida como necessidade básica, pois o “traba-
lho baseado no conhecimento é a necessidade de mais pessoas com níveis mais 
elevados de educação do que anteriormente” (Bates, 2016, p.57).

Para preparar os alunos para um mundo que utiliza cada vez mais tec-
nologia, atuais e futuros educadores precisam aprimorar continuamente 
suas habilidades em face de orçamentos reduzidos. A falta de educação 
adequada ao professor, relativas a competências digitais, é um desafio que 
está amplamente documentado (NMC, Horizon Report, 2015, p.24).

O relatório da Horizon Report (2015) considera a formação de professores 
em Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) uma área de grande 
preocupação política, econômica e social. As novas tecnologias digitais são, 
muitas vezes, implantadas em escolas sem ao menos preparar os professores do 
modo necessário. Desse modo, cabe ressaltar que, enquanto estes profissionais 
buscam a qualificação, há carência de políticas públicas mais concretas que esti-
mulem o interesse das escolas em ajudar a guiá-los ao longo do processo.

A literatura apresenta diversos estudos que tratam do uso de tecnologias 
na escola para uso didático, ou seja, para serem utilizados no processo de ensino 
e aprendizagem. 

Moran (2015) sugere o uso de metodologias ativas como um recurso didá-
tico e tecnológico, a ser explorado nos processos de ensino e aprendizagem em 
sala de aula. Segundo o autor, “o aprendizado se dá a partir de problemas e si-
tuações reais; os mesmos que os alunos vivenciarão depois na vida profissional, 
de forma antecipada, durante o curso” (Moran, 2015, p.24). Portanto, trata-se 
de um método ativo como uma possibilidade de deslocamento da perspectiva 
do docente (ensino) para o estudante (aprendizagem). Com base nessa ideia, 
é possível inferir que, enquanto o método tradicional prioriza a transmissão de 
informações e tem sua centralidade na figura do docente, no método ativo, os 
estudantes ocupam o centro das ações educativas e o conhecimento é construído 
de forma colaborativa (Moran, 2015).

A cultura Maker é um tipo de metodologia ativa, objeto de estudo desse 
relato de experiência. Nesse movimento, o professor tem o papel de criar um 
ambiente acolhedor no qual os estudantes se sentem encorajados a imaginar 
novas ideias e trazê-las à vida por meio de explorações práticas e criativas. Em 
vez de instruir diretamente, o professor tem como função favorecer um espaço 
seguro e convidativo no qual os estudantes possam experimentar e aprender com 
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suas próprias explorações (Silvano, 2018).
No ambiente educacional, a aprendizagem “mão na massa” se distingue 

das aulas tradicionais pelo fato do estudante ter acesso a instrumentos que o 
permitam compreender e aperfeiçoar os conhecimentos recebidos nas aulas ex-
positivas, ou seja, o estudante aprende a aprender. A base do movimento Maker, 
encontra-se na experimentação, tendo como ponto de partida a resolução de 
problemas e desafios ou da construção de algo significativo como resultado da 
resolução de problemas, provocando uma mudança no ensino/aprendizagem, 
pois o professor precisa buscar novos caminhos, tornando-se também um apren-
diz. Nessa perspectiva, o estudante torna-se protagonista, estando no centro des-
te método de ensino (Silva e Silva, 2018).

Junto ao movimento Maker, surgiu a tendência conhecida como “objeto de 
aprendizagem (OA)”, que para os estudiosos de tecnologias, compreendem como, 
“elementos reutilizáveis em contextos educacionais” (Braga, 2015, p.23). Segundo 
Braga (2015), um OA é tanto mais interativo quanto maior a capacidade de inter-
venção do aluno no conteúdo ensinado por esse OA. Um OA com alta interativi-
dade possibilita a ação do aluno e o estabelecimento de uma relação de reciproci-
dade. Ou seja, quanto mais o OA permite que o aluno se aproprie de informações, 
reflita e seja ativo em seu processo de aprendizagem, mais interativo ele é.

Diante do contexto apresentado, decidiu-se investigar o seguinte proble-
ma: Como um objeto de aprendizagem em sala de aula pode proporcionar ao 
aluno motivações para estimular o desenvolvimento do pensamento algébrico na 
Matemática? Esse estudo tem como objetivo verificar as potencialidades dos obje-
tos de aprendizagem nos processos de ensino e de aprendizagem como uma estra-
tégia didática para o desenvolvimento do pensamento algébrico na Matemática, 
mediante ações realizadas com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de uma 
Escola Pública Municipal do Estado de Santa Catarina, Brasil. 

Tecnologias em sala de aula

Ao trazer as tecnologias para a sala de aula, o professor está cada vez mais 
desafiado a pensar em caminhos para a mediação tecnológica. Com seu uso, 
os alunos terão maior capacidade para aprender em qualquer lugar a qualquer 
momento, permitindo mais colaboração e facilitando o aumento do acesso aos 
pares (NMC/CoSN Horizon Report, 2017).

Segundo o Relatório NMC/CoSN Horizon Report de 2017, a Sociedade 
Internacional de Tecnologia em Educação listou as abordagens centradas no 
aluno de aprendizagem baseada em projetos, problemas e desafios, como uma 
das onze tendências voltadas para a Educação Tecnológica em 2017 pelo fato 
destas estruturas pedagógicas promoverem maior conectividade para o currículo 
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e o mundo fora da sala de aula. 
A aprendizagem baseada em projetos proporciona a curiosidade, a imagi-

nação e desenvolvimento de novos conhecimentos dos estudantes. Portanto, os 
professores são colaboradores e facilitadores do processo de aprendizagem den-
tro e fora da sala de aula, (Relatório NMC/CoSN Horizon Report, 2017). Lopes 
(2019, p. 34), salienta que,

[...] o comunicar é uma prática cidadã e, portanto, extremamente democrá-
tica. A comunicação está entre as práticas que são trabalhadas transversal-
mente no currículo e é impossível, hoje, não trabalhá-la com as tecnologias 
do nosso cotidiano escolar. É importante que possamos refletir em cami-
nhos para mediar a tecnologia presente na sala de aula e não pensar somente 
a tecnologia pela tecnologia, mas nas relações sociais que a envolvem.

A presença da tecnologia na escola envolve não somente a garantia dos 
equipamentos em sala de aula, mas, principalmente a integração do seu uso nos 
processos curriculares explorados pelos estudantes e profissionais da educação 
(Araújo, 2012). Um exemplo disso, é a abordagem infusing (Infusing ICT to im-
prove learning and management of  learning) – Integração das TIC para melhorar a 
aprendizagem – no qual os professores integram plenamente as TIC em todos os 
aspectos de suas vidas profissionais para melhorar sua prática e garantir a apren-
dizagem de seus estudantes. O professor pode ainda contribuir com a ajuda dos 
estudantes no processo de avaliar seu desenvolvimento na realização de projetos 
pessoais específicos (Melo, 2015).

As instituições educacionais atentas às mudanças e ao avanço tecnológico, 
escolhem fundamentalmente dois caminhos, um mais suave e outro mais amplo, 
com mudanças mais profundas. Segundo Moran (2015), no caminho mais suave, 
elas mantêm o modelo curricular predominante e priorizam o envolvimento maior 
do aluno, com metodologias ativas como o ensino por projetos de forma interdis-
ciplinar, o ensino híbrido ou blended e a sala de aula invertida. As instituições que 
optam por mudanças mais profundas, propõem modelos mais inovadores, sem 
disciplinas, que redesenham os espaços físicos, o projeto, as metodologias, basea-
das em atividades, problemas, desafios, jogos de maneira que os alunos aprendam 
no seu próprio ritmo e necessidade, além da possibilidade de aprender com seus 
pares, grupos e projetos, com supervisão de professores orientadores.

Reeve (2009) salienta que alunos autônomos apresentam resultados posi-
tivos em relação à aprendizagem, tendo melhor entendimento conceitual, pro-
cessamento profundo das informações e uso de estratégias autorreguladas. É 
nesse sentido que há a necessidade de buscar novos métodos de ensino diferen-
ciado, respeitando as especificidades de cada instituição.
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Metodologias ativas, movimento Maker e objeto de aprendizagem

Segundo Borges e Alencar (2014, p.120),

[...] metodologias ativas são formas de desenvolver o processo do aprender 
que os professores utilizam na busca de conduzir a formação crítica de 
futuros profissionais nas mais diversas áreas. A utilização dessas metodo-
logias pode favorecer a autonomia do educando, despertando a curiosida-
de, estimulando tomadas de decisões individuais e coletivas, advindos das 
atividades essenciais da prática social e em contextos do estudante.

Para os autores acima supracitados, a intenção de desenvolver um tra-
balho com metodologias ativas é de equilibrar as interações entre professor e 
alunos, colocando esses últimos no centro das atenções no processo de ensino e 
aprendizagem. 

De acordo com Yamamoto (2016), a metodologia ativa tem como objeti-
vo fomentar o espírito de investigação, incentivando o pensamento crítico, uma 
vez que os profesores compartilhem com os alunos esas possibilidades, para que 
os mesmos sintam que são, também responsáveis pelo processo.

Segundo as Diretrizes de Formação de Professores para Uso de 
Tecnologias – EFEX (2019), considera-se alguns tipos de metodologias ativas:

- Educomunicação – é um conjunto de ações que buscam criar e fortalecer 
a comunicação dentro de espaços educativos, integrar práticas educativas 
aos sistemas de comunicação e melhorar a capacidade de expressão e co-
municação dos alunos.
- Plataformas adaptativas - são recursos digitais capazes de oferecer trilhas 
de aprendizagem personalizadas para cada usuário, segundo seu ritmo e 
necessidade.
- Programação e robótica – são propostas em que parte do conceito de 
educação “mão na massa” (ou cultura maker), cujo propósito é oferecer 
experiências de aprendizagem aos estudantes com o foco no “fazer para 
aprender”, compreendendo o funcionamento das coisas e buscando solu-
ções criativas para problemas existentes.
- Gamificação – trata-se de uma estratégia que visa a utilização de elemen-
tos de jogos (mecânicas, dinâmicas e estética) para a resolução de proble-
mas e para a motivação e o engajamento de um determinado público, visan-
do reproduzir os mesmos benefícios alcançados com o ato de jogar, como 
a imersão e a socialização.
- Avaliação – instrumento que favorece a personalização, assim a avaliação 
pode ter um caráter diagnóstico, processual e somativa. Nesse aspecto, as 
tecnologias digitais podem ser aliadas no processo, tornando-o mais obje-
tivo, em alguns contextos, e oferecendo possibilidades de uma análise mais 
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subjetiva, em outros contextos.
- Cultura Maker – é inspirada no movimento “faça você mesmo”, cujo ob-
jetivo é propor experiências de aprendizagem “mão na massa”, produzindo 
artefatos a partir do interesse e da necessidade das propostas.
- Colaboração – é o uso das tecnologias digitais em atividades que valo-
rizam a aprendizagem de forma colaborativa se apoia no fato de que, ao 
trabalhar com os pares, em grupo produtivos, de forma planejada para esse 
fim, a aprendizagem pode ser potencializada, trazendo benefícios a todos 
os estudantes envolvidos.
- Ensino Híbrido – é uma abordagem que promove integração entre o en-
sino presencial e propostas on-line, valorizando as melhores formas de ofe-
recer diferentes experiências de aprendizagem aos estudantes. Esse valori-
za a avaliação para a aprendizagem por meio da obtenção de dados e da 
personalização.
- Curadoria – é a seleção, a organização e a contextualização de dados con-
fiáveis e relevantes, criando valor, para uso corrente e futuro. Essa habilidade 
é fundamental para um posicionamento crítico diante da quantidade de con-
teúdos disponíveis na internet. O curador é socialmente importante, pois é 
reconhecido como aquele que tem credibilidade para dizer o que é relevante.
- Aprendizagem baseada em projetos (Project Based Learning – PBL) – é 
uma metodologia ativa que utiliza projetos como o foco central de ensino, 
integrando, na maioria das vezes, duas ou mais áreas do conhecimento. Os 
projetos começam por uma pergunta norteadora, contextualizada, e apre-
sentam etapas para serem realizadas até a elaboração de um produto final. 
Portanto, envolvem investigação e um papel protagonista dos estudantes.
Sendo o movimento Maker o método explorado nesse relato de experiên-

cia, procurou-se descrever brevemente suas intencionalidades metodológicas, 
assim como suas concepções voltadas ao ensino e a aprendizagem.

O Maker Movement (Movimento Maker) originou-se em meados de 1996 
com a invenção das primeiras plataformas de robótica educativa nos Media Lab, 
do MIT. Ele tem como fundamento filosófico os ideais dos programas “Do it 
Yourself” (DiY) e do “Do it with Others” (DiwO) baseado na ideia de que pessoas 
comuns podem construir, consertar, modificar e fabricar os mais diversos tipos 
de objetos e projetos com suas próprias mãos (Cordova e Vargas, 2019).

O movimento Maker, “faça você mesmo”, propôs nos últimos anos o res-
gate da aprendizagem “mão na massa”, trazendo o conceito “aprendendo a fa-
zer”. O movimento vem crescendo e a consequência direta é que o processo de 
aprendizagem – e não o produto – passa a ter destaque, colocando o aluno no 
centro de sua aprendizagem (Garofalo, 2018).
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Segundo Silvano (2018), o “Movimento Maker” é uma proposta de apren-
dizado de forma autônoma (faça você mesmo) e o uso da criatividade, cuja 
aprendizagem é construcionista baseada em projetos, tendo como foco o aluno. 
Cordova e Vargas (2019) apontam que a essência do construcionismo foi pro-
posto por Seymour Papert na década de 1960. Para esse matemático e educa-
dor, o conhecimento surge de uma ação que gera um produto palpável, através 
de recursos/ferramentas que auxiliem a pensar sobre um dado problema. Na 
proposição construcionista, o conhecimento é gerado a partir de um processo 
construtivo onde o sujeito da ação age como se estivesse executando um projeto, 
buscando um objetivo, com o que foi aprendido. Isso levaria o sujeito a relacio-
nar a teoria com a prática de maneira imediata, além de motivar a busca por 
novos conhecimentos e recursos por conta própria. 

O papel do professor no movimento Maker é de criar um ambiente acolhe-
dor no qual as pessoas se sentem encorajadas a imaginar novas ideias e trazê-las 
à vida por meio de explorações práticas criativas. Em vez de instruir diretamen-
te, o professor tem como função favorecer um espaço seguro e convidativo no 
qual os alunos possam experimentar e aprender com suas próprias explorações 
(Silvano, 2018).

Silvano (2018) elaborou uma analogia entre os papéis do aluno e do pro-
fessor no movimento Maker (Tabela 1).

Aluno Professor

Fazer projetos sozinhos. Documenta e compartilha as atividades dos alunos.

Acessível a novos conhecimentos. Encoraja a colaboração e ajuda as pessoas a 
aprender umas com as outras.

Um bom ouvinte. Adapta-se a novas situações e está aberto a mu-
danças de planos quando necessário.

Questionador com o intuito de ajudar 
os outros a articular suas ideias.

Cria um ambiente respeitoso e convidativo.

É curioso sobre os interesses dos alunos.

Paciente e persistente. Interage com as ideias dos alunos.

Aprende com falhas. Reflete e realiza mudanças na sua prática.

Tabela 1. - Papel do aluno e professor no movimento Maker. Fonte: Silvano (2018).

Para Silvano (2018), o aluno deixa de ser um simples receptor do conhe-
cimento e passa a ser o protagonista. Isso pelo fato de participar de experiências 
diversificadas, observar e levantar hipóteses que, ao serem confrontadas com os 
diferentes saberes, proporcionam a apropriação de novos. Assim, em uma pers-
pectiva construtivista, tanto o professor quanto o aluno, não possuem uma função 
passiva, visto que este precisa ser agente no proceso de ensino e aprendizagem, e 
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aquele, com uma função ativa, traz um olhar para outras vertentes.
Na internet há uma grande e crescente quantidade de materiais educa-

cionais disponibilizados nos mais variados formatos, seja como softwares, simu-
lações, jogos, vídeos, imagens, dentre outros. Há profissionais da Ciência da 
Computação e outras áreas ligadas à informática e à educação tecnológica en-
volvidos com a produção e disponibilização desses materiais. Por outro lado, 
há professores, pesquisadores e estudantes que os buscam e os utilizam para o 
ensino e a aprendizagem. 

Miranda (2004) menciona que ao mesmo tempo em que esta disponibili-
zação pode ser uma vantagem, também pode ser analisada como uma barreira, 
pois mesmo que haja muitos materiais criados e disponibilizados, o acesso a 
eles nem sempre é de fácil acesso, tornando muitas vezes inutilizado. Segundo 
a autora, isso ocorre porque, ao buscar os materiais, uma quantidade diversa de 
informações é apresentada ao usuário, o que o confunde e dificulta a seleção 
segundo as suas necessidades. Muitos desses materiais foram desenvolvidos em 
grandes blocos, por exemplo, cursos completos, softwares e vídeos que tratam de 
diversos conteúdos. O que acaba limitando sua utilização, por não atender às 
necessidades específicas nos diferentes contextos.

De acordo com Braga e Menezes (2015), ao ter acesso a um conteúdo digital 
educacional o professor pode apresentar o interesse em apenas parte dele, sentindo a 
necessidade de fragmentá-lo em pequenos blocos que possa utilizar em diferentes si-
tuações. Mas nem sempre é possível, o que dificulta sua reutilização. Com o objetivo 
de superar essas barreiras, surgiu uma nova maneira de pensar o desenvolvimento e 
de organizar a descrição, a busca e a reutilização desses materiais educacionais, de 
modo a integrar o enfoque dado pela Ciência da Computação ao olhar e as necessi-
dades da Educação, dando origem ao conceito de OA.

OA são recursos utilizados pelo professor, sendo criações próprias ou não, 
podendo ser digitais ou não, que permitem o aluno compreender e construir 
algum conhecimento (Braga, 2015). De acordo com Oliveira e Queiroz (2019), 
uma importante característica dos OA é a necessidade de indexar e armazenar 
em algum repositório de livre acesso, de maneira que o professor possa buscar e 
implementar em sala de aula. Ou seja, os objetos educacionais de aprendizagem 
são criados com o objetivo de reutilização. Para isso, é necessário que haja um 
repositório para coletar e cadastrar tais recursos. Segundo Afonso et al. (2011), 
o banco de OA é uma coleção que oferece serviços que lidam com a área da 
educação, com usuários atentos e curiosos sobre a ferramenta que os auxilia na 
busca de objetos educacionais.

Braga e Menezes (2015) salientam que há duas perspectivas que carac-
terizam os OA: a pedagógica e a técnica. Segundo as autoras, na dimensão 
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pedagógica considera-se a interatividade, a autonomia, a cooperação, a cogni-
ção e a afetividades, elementos essenciais a serem observadas no processo de uso 
desse objeto. Por outro lado, as características técnicas referem-se às questões 
tecnólogas como: confiabilidade, interoperabilidade, armazenamento etc.

Quando bem utilizados, os OA podem ser grandes aliados do processo 
educativo. É necessário, para isso, que o professor tenha clareza dos objetivos 
que deseja alcançar e, em seguida, pesquise, selecione e defina boas estratégias 
de utilização dos OA em suas aulas, de forma a atender aos seus objetivos (Braga 
e Menezes, 2015).

Metodologia

Este relato de experiência, seguiu os pressupostos de uma pesquisa-ação, 
que segundo McKay e Marshall (2001), representa uma unidade entre a pesqui-
sa e a ação, isto é, da prática a teoria. Trata-se de uma abordagem de investiga-
ção comprometida com a produção do conhecimento tendo como foco solucio-
nar problemas ou melhorias em situações práticas da “vida-real”. Coughlan e 
Coghlan (2002) alegam que os pesquisadores que optam pela pesquisa-ação não 
são meros observadores de algo que está acontecendo, mas trabalham e fazem 
acontecer e que existem dois objetivos: resolver um problema e contribuir com 
a ciência. Segundo os autores, a pesquisa-ação é interativa, requer a cooperação 
entre o pesquisador e os sujeitos do estudo. Busca constante ajuste entre no-
vas informações, novos eventos e trata fundamentalmente de mudanças, objeti-
vando um entendimento holístico de um projeto de reconhecida complexidade 
(Coughlan e Coghlan, 2002).

Costa, Politano e Pereira (2014) mencionam que o planejamento de uma 
pesquisa-ação é bem flexível pois não segue uma série de fases rigidamente orde-
nadas. Há sempre um (re)pensar entre as várias situações cotidianas que muitas 
vezes necessitam de adaptações em virtude das circunstâncias e da dinâmica 
interna do grupo investigado e do próprio pesquisador no seu relacionamento 
com a situação investigada. Porém, de qualquer maneira, a técnica principal, em 
torno da qual as outras gravitam, é a do “seminário”, pois consiste em examinar, 
discutir e tomar decisões acerca do processo de investigação.

Após optar por este tipo de investigação, iniciou-se o processo de planeja-
mento da pesquisa-ação. Procurou-se entrar em contato com a instituição de en-
sino e com a professora do 5º ano da Escola de Ensino Fundamental Municipal 
Alcides de Souza Pereira da cidade de Sombrio, do Estado de Santa Catarina, 
Brasil. A professora relatou que estava iniciando o conceito de álgebra no ensino 
da Matemática, utilizando adição e subtração. Em conversa com os estudantes, 
os autores deste estudo sugeriram a construção de uma trilha interativa, do qual  
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poderia ser explorado o tema “Trilha dos sabores”, visto que era uma temática 
que estava sendo trabalhada na disciplina de Ciências. Os estudantes acataram 
a ideia e ainda solicitaram, após a interação com o jogo proposto pelos autores, 
gostariam de construir sua própria trilha, abordando o mesmo conceito de álge-
bra. Assim, iniciou-se o processo de planejamento da pesquisa-ação.

Tendo como foco o uso de um OA de cultura Maker como uma estratégia 
metodológica para o desenvolvimento do pensamento algébrico no ensino da 
Matemática no 5º ano das séries iniciais, procurou-se desenvolver esse estudo 
alinhando-se ao modelo proposto por Mckay e Marshall (2001). 

A Figura 1 apresenta o esquema da pesquisa-ação, elaborada por Mckay 
e Marshall (2001) e adaptada para esse relato de experiência.

Figura 1. - Roteiro da pesquisa-ação. Fonte: Adaptado de McKay e Marshall (2001).

O primeiro momento foi levantar o problema da pesquisa-ação a ser de-
senvolvida. Desse modo, questionou-se: de que maneira seria possível utilizar o 
OA em sala de aula para introduzir o conceito de álgebra?

O segundo momento foi de buscar na literatura os pressupostos teóricos apre-
sentados em relação ao tema. Procurou-se delimitar sobre a perceptividade acadê-
mica em torno do uso das tecnologias em sala de aula, assim como o uso de meto-
dologias ativas, nesse caso, o Movimento Maker em específico, de forma breve. 

O terceiro momento buscou-se realizar o planejamento da tarefa a ser de-
senvolvida para os estudantes e de que maneira seria aplicada, desenvolvida e 
avaliada. O desenho da trilha e das cartas, foram elaboradas no Laboratório de 
Experimentação Remota da Universidade Federal de Santa Catarina, Araranguá-
SC, Brasil, com o uso software Corel Draw e impressa na impressora 3D e na im-
pressora de corte a laser. Procurou-se elaborar as regras do jogo, assim como as 
questões envolvendo situações que envolviam introdução ao conceito de álgebra.
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O quarto momento da pesquisa, foi a implementação do jogo em sala de 
aula com 25 estudantes, com intuito de que os mesmos se apropriassem das re-
gras do jogo e da ideia de álgebra. Para isso foi necessário elaborar cinco grupos 
de quatro alunos cada.

O quinto momento, tratou do processo de monitoramento em termos de 
eficácia da solução do problema. Isto é, procurou-se acompanhar o desenvolvi-
mento das ações dos estudantes, assim como seu aprendizado, dúvidas e ideias. 
Após o desenvolvimento dessa tarefa, os estudantes pediram para que a pes-
quisadora os orientasse a criar suas próprias trilhas. Desse modo, procurou-se 
agendar uma outra aula, para que cada grupo, elaborassem suas próprias trilhas, 
com questões que envolvessem adição, subtração com uso álgebra nas séries 
iniciais. Os autores junto com o professor regente de sala de aula, auxiliaram os 
estudantes no desenvolvimento dessa tarefa, desde a criação até o processo de 
investigação. Os jogos foram impressos em impressora normal da escola e de-
pois cada grupo pode fazer a troca das trilhas, um jogando com a trilha do outro.

No sexto momento, procurou-se avaliar os efeitos da ação, levantando os 
principais impactos e as mudanças explícitas no decorrer das tarefas realizadas, 
em sala de aula e no laboratório de informática. 

O sétimo momento foi descrever os pontos que devem ser melhorados e 
modificados, levando-se em conta as dificuldades enfrentadas durante a realiza-
ção das tarefas.

Por fim, o oitavo momento, tratou-se dos resultados obtidos na realização 
dessa pesquisa-ação.

Resultados e discussões

Os autores entraram em contato com a professora e estudantes da turma, 
pensaram em desenvolver um OA que pudesse contribuir com os processos de 
ensino e de aprendizagem sobre a ideia introdutória de equações. Como suges-
tão, surgiu a ideia de criar um jogo no formato de uma trilha com alimentos 
saudáveis. A partir desse momento, os autores, procuraram planejar o uso do 
jogo de maneira que atendesse a perspectiva do Movimento Maker e as intencio-
nalidades e características de um OA. 

Desse modo, iniciou-se o processo de desenvolvimento do OA. Foi reaqli-
zada uma pesquisa na internet para a busca de diferentes situações matemáticas 
que pudessem introduzir o conceito de álgebra nas séries iniciais, software para 
o desenvolvimento da trilha, resina para a confecção das peças, fórmica de ma-
deira para a confecção do tabuleiro, impressora 3D para a confecção das peças 
do jogo, e impressora de corte a laser para a impressão da trilha na madeira. As 
fichas com as questões do jogo foram confeccionadas na gráfica. A Figura 2 
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apresenta o layout da trilha. 
Com o OA, apresentava-se como intencionalidade criar situações proble-

mas envolvendo alimentos saudáveis, para desvendar números desconhecidos, 
que poderiam ser representados por letras em seu cotidiano. A Figura 3 mostra 
o OA desenvolvido.

Figura 2. - Layout da trilha

(Fonte: os autores)

Figura 3. - Objeto de aprendizagem

(Fonte: os autores)

O número de jogadores poderia variar de acordo com a criatividade do 
professor. Foram confeccionadas 6 cartelas em tamanho de baralho contendo os 
desafios do pensamento algébrico para resolver, sendo criados mais 6 cartelas 
para conter as respostas dos desafios. 

No dado (Figura 4), procurou-se descrever: 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 pas-
sos, 5 passos, 6 passos. O que significa o número de passos a ser dado pelo jogador.

Figura 4. - Dado da trilha (OA)

 (Fonte: os autores)
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Na Tabela 2 procurou-se demonstrar as cartelas com as perguntas e as 
cartelas com as referidas respostas.

Cartelas dos desafios Cartelas das respostas

De que forma podemos equilibrar a balança utili-
zando maças e peras no segundo prato?

Colocando no 2.º prato mais 1 maçã e 
1 pera, pois para equilibrar a balança, 
precisamos ter em cada prato a mes-

ma quantia, ou seja, um total de 350g.

Sentença Matemática:

M + M + P = M + M + P
100 + 100 + 150 = 100 + 100 + 150

350 = 350

Agora José precisa que a balança fique em de-
sequilíbrio, pois quer separar uma quantidade 
maior de frutas em uma sacola. Distribua algu-
mas maçãs e peras nos pratos de forma que a 
balança fique desequilibrada. Explique o porquê 
das suas escolhas.

5 maçãs + 1 pera ≠ 3 maçãs + 2 peras

Sentença Matemática:

5M + 1P ≠ 3M + 2P
Provando que a sentença fica em de-

sequilíbrio:
5.100 + 1.150 ≠ 3.100 + 2.150

500 + 150 ≠ 300 + 300
650 ≠ 600

Agora, vamos equilibrar a balança, usando só 
maçãs em um prato e peras no outro prato. Então 
se colocar três maçãs no 1º prato quantas peras 
preciso colocar no 2º prato para que a balança 
fique equilibrada?

Sentença Matemática:

M + M + M = P + P
100 + 100 + 100 = 150 + 150

300 = 300
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Julieta quer a mesma quantidade em gramas(g) 
de maçãs e peras, ou seja, os pesos das frutas 

precisam ser equivalentes. Vamos ajudá-la colo-
cando as peras no segundo prato da balança.

6 MAÇÃS = ? PERAS

Sentença Matemática:

M + M + M + M + M + M = P + P 
+ P + P

6 M = 4 P
6.100 = 4.150

600 = 600

Julieta quer a mesma quantidade em gramas(g) 
de maçãs e peras, ou seja, os pesos das frutas 

precisam ser equivalentes. Vamos ajudá-la colo-
cando as peras no segundo prato da balança.

6 MAÇÃS = ? PERAS

Sentença Matemática:

M + M + M + M + M + M = P + P 
+ P + P

6 M = 4 P
6.100 = 4.150

600 = 600

Marieta foi a feira e comprou 4 caixas de maçãs. 
Em cada caixa tinha 12 maçãs. Sua vizinha re-
solveu comprar 50 maçãs, e colocou todas em 

uma sacola. Na hora de voltar para casa, Marieta 
achou melhor trazer numa sacola também, mas 

só caberiam 50 maçãs. Ambas ficaram em dúvida 
se caberiam. Será que as duas estão com mesmo 

número de maçãs?
Marieta conseguirá levar maçãs dentro da sacola?

Sim, pois Marieta comprou 4 caixas 
de maçãs, ou seja,

12m + 12m + 12m + 12m = 48m
ou 4.12m = 48m

portanto caberá na sacola pois ela 
comprou menos maças que sua vizi-

nha.
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Mariana foi ao supermercado com o seu irmão 
Thiago. Durante a compra, perceberam que a 

sacola deles estava muito pesada e resolveram di-
vidir igualmente o peso da sacola para levar para 
a casa. Ajude-os a realizar essa tarefa. Divida o 
peso das sacolas entre os dois irmãos, sabendo 
que o peso de cada frutas ou legumes são os re-

presentados na figura:

Divida o peso das sacolas entre os dois irmãos.

Agora responda: Todos os itens puderem ser 
colocados na sacola? Ficou algum item de fora?

(Várias soluções) eles devem ir so-
mando os pesos das frutas nos pratos 
para que fiquem como mesmo peso 

em cada prato equilibrando a balança.

Tabela 2. - Cartelas de desafios e de respostas. Fonte: Adaptado Revista Nova Escola.

Após o desenvolvimento do OA, procurou-se elaborar algumas regras 
para o jogo. Porém, cabe ressaltar que por se tratar de um OA, as regras podem 
ser (re)elaboradas pelo professor, ou pelos próprios estudantes. 

O Quadro 1 apresenta as regras elaboradas pela pesquisadora para o de-
senvolvimento dessa atividade.

Número de jogadores ou equipes: 2 a 4 equipes
As crianças decidem quem começa o jogo.
O primeiro jogador lança o dado contendo os passos que devem ser seguidos. Se o jogador 
parar numa casa que tenha o ponto de interrogação, a equipe deve escolher uma carta 
e resolver a sentença algébrica, se acertar continua jogando, se errar a próxima a equipe 
joga. Caso o jogador pare no espaço onde esteja um comando, o mesmo deverá executar o 
que está sendo pedido. O jogo termina quando todos chegarem no final da trilha. Ganha o 
jogo quem conseguir resolver e acertar o maior número de questões algébricas. O professor 
deve estar em constante mediação no jogo.

Quadro 1. - Regras do jogo. (Fonte: os autores).
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Portanto, procurou-se explicar aos estudantes as regras e funcionamento 
do jogo para que os mesmos pudessem se familiarizar. Como foi confeccionado 
apenas um jogo de trilha, dividiu-se a turma em quatro equipes. Cada equipe 
ficava com uma peça do jogo. Os alunos gostaram muito do material desenvolvi-
do. Pelo comportamento e forma de interação, curiosidade e interesse no uso do 
OA, foi possível perceber a motivação dos estudantes com o manuseio do jogo. 
O primeiro contato foi de admiração e curiosidade em saber como foi construí-
do. A partir desse momento de contato, iniciou-se o processo de apropriação do 
jogo que, de certa forma, contribuiu com os primeiros passos para a introdução 
do conceito de álgebra.

As Figuras 5, 6, 7 e 8 mostram o contato dos estudantes com o OA, assim 
como o interesse pelo tema proposto e os desafios que o jogo proporcionou.

Figura 5. - Estudantes jogando

 (Fonte: os autores)

Figura 6. - Estudantes lendo o desafio

(Fonte: os autores)

Figura 7. - Estudante tentando resolver

(Fonte: os autores)

Figura 8. - Estudantes escutando a resposta

(Fonte: os autores)

Os estudantes apresentaram grande interesse em tentar resolver as ques-
tões propostas. A forma de como se organizavam em grupo permitiu perceber 
a manifestação cooperativa entre os colegas. Isto é, os estudantes ajudavam-se 
uns aos outros para a busca da solução das questões apresentadas. Durante o 
processo de busca pelas soluções, ambos lançavam diferentes alternativas, até 
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que chegassem em uma resposta comum. Esse espírito de cooperação é muito 
importante para os trabalhos em equipe. Após os estudantes utilizarem o OA 
desenvolvido, foi proposto um novo desafio: agora seria a vez dos estudantes 
criarem seu próprio OA.

Então, procurou-se agendar um novo momento com os estudantes. Agora 
seria a vez de eles desenvolverem seu próprio OA, com o auxílio da professora 
e dos autores.

Buscou-se ensinar, como construir um jogo de trilha no Corel Draw. 
Porém, o jogo desenvolvido por eles, não foram utilizadas as impressões 3D e 
impressora de corte a laser, apenas impressão a jato. Visto que era a impressora 
que poderíamos usufruir na escola naquele momento.

As Figuras 9, 10 e 11 mostram os estudantes desenvolvendo o seu OA. 

Figura 9. Estudantes elaborando um 
novo OA

 (Fonte: os autores)

Figura 10. Estudantes elaborando um novo OA

 (Fonte: os autores)
Figura 11. Estudantes elaborando um novo OA

 (Fonte: os autores)

Após o desenvolvimento do próprio OA, com questões algébricas pesqui-
sadas na internet e orientadas pela professora, os estudantes trocavam os jogos 
com seus colegas, para que todos pudessem conhecer o OA desenvolvido pelos 
colegas. As Figuras 12 e 13 mostram os estudantes apropriando-se dos OA de-
senvolvido pelos colegas.
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Figura 12. - Estudantes elaborando um 
novo jogo

(Fonte: os autores)

Figura 13. - Estudantes elaborando um 
novo jogo

(Fonte: os autores)

Nesse momento foi possível perceber que os estudantes além de se apro-
priarem do conteúdo proposto pela professora, que nesse caso era a introdução 
do conceito de álgebra, a partir da resolução de problemas utilizaram a lingua-
gem tecnológica, nesse caso o uso do computador, com softwares, internet, impres-
são e reciclados (tampinhas de garrafa). Com essa tarefa os autores conseguiram 
proporcionar aos estudantes diferentes linguagens e experimentos. Permitiu-se 
que os alunos pudessem utilizar sua criatividade, assim como, a capacidade de 
investigar, desenvolver habilidades e ainda se apropriar do conhecimento cientí-
fico. Essa atividade demonstrou o quanto, um OA planejado para a construção 
coletiva, numa forma de organização de ensino, torna o estudante o centro do 
processo de aprendizagem, e o professor atua como um grande articulador para 
garantir a mediação existente entre o objeto e a aprendizagem.

Após o fechamento dessa atividade, foi aplicado uma avaliação com a 
professora e os estudantes envolvidos no processo, através de um questionário, 
com perguntas abertas e fechadas, com intuito de verificar o grau de satisfação 
dos sujeitos envolvidos nesse relato (Tabela 3).

Tabela 3. - Opinião dos estudantes em relação ao OA.

Perguntas Muito 
(%)

Pouco 
(%)

Não sei 
(%) Total

O jogo da trilha aplicado facilitou o entendimento do 
conteúdo de matemática proposto? 50 45 5 100%

Você teve dificuldade em realizar os desafios do jogo 
da trilha? 5 80 15 100%

O jogo da trilha permitiu você trocar ideias e traba-
lhar coletivamente, seja dupla ou grupo, para o de-
senvolvimento das atividades?

95 5 0 100%

Você considera importante a utilização dessa trilha 
outras vezes? 65 20 15 100%
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Você gostaria de utilizar o jogo de trilha em outros 
conteúdos? 65 20 15 100%

O quanto você se divertiu ao jogar o jogo da trilha 
dos sabores? 45 40 15 100%

O jogo da trilha pode ajudar com que você aprenda 
bem mais os conteúdos da aula? 55 45 0 100%

Você gostou do formato do jogo da trilha (tamanho, 
cores, material utilizado)? 75 25 0 100%

(Fonte: os autores)

Ao questionar se o jogo da trilha facilitava a compreensão do conteúdo 
trabalhado pela professora, neste caso, introdução ao conceito de equações, ve-
rificou-se que 50% dos estudantes mencionaram “muito”, 45% “pouco” e 5% 
não soube responder.

Quanto à dificuldade de realizar os desafios propostos pelo objeto de 
aprendizagem, neste caso, a trilha, verificou-se que 5% apresentou muita dificul-
dade, 80% pouca dificuldade e 15% não soube responder. 

Ao verificar se o jogo permitiu trocar ideias com os colegas para a resolução 
dos problemas propostos, 95% dos estudantes mencionaram “muito”, 5% “pou-
co”.  Ao questionar se os estudantes consideravam importante o uso dessa trilha 
mais vezes, 65% respondeu “muito, 20% “pouco” e 15% não soube responder.

Buscou-se saber dos estudantes se na opinião deles, essa trilha poderia ser 
utilizada com outros conteúdos, as respostas foram: 65% “muito”, 20% “pouco” 
e 15% não soube responder.

Ao questionar se os mesmos haviam se divertido ao jogar a trilha, verifi-
cou-se que 45% responderam “muito”, 40% responderam “pouco” e 15% não 
soube responder.

Procurou-se saber se o jogo da trilha poderia ajudá-los a aprender no-
vos conteúdos em sala de aula, 55% responderam “muito” e 45% responderam 
“pouco”. Ao questionar se os estudantes gostaram do formato do jogo da trilha, 
75% responderam que gostou “muito” e 25% responderam “pouco”.

De modo geral, quanto à aceitação do jogo enquanto material didático 
com o resultado dessa pesquisa, é possível identificar que os resultados positivos 
foram mais expressivos. Os estudantes demonstraram interesse, motivação e en-
tusiasmo com a tarefa oportunizada.

A Tabela 4 apresenta as sugestões de melhoria apresentada pelos estudantes.
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Tabela 4. - Sugestões de melhorias apresentadas pelos estudantes

Quais melhorias você sugere para a trilha Resultado

Respostas dos 
estudantes

Peças em formato de frutas.
Aumentar o número de jogadores.
Acrescentar multiplicação e divisão.
Não soube responder.
Não respondeu.
Nada a contribuir.
Elaborar questões mais complexas e com mais desafios.
Bonecos com cores diferentes.
O cubo ser menor.
Aumentar a trilha.
Elaborar novas regras para o jogo.
A trilha deveria ser colorida.

4%
8%
5%
3%
2%
2%
41%

8%
3%
12%
8%
4%

Total 100%
(Fonte: os autores)

Ao questionar quais sugestões de melhorias os estudantes poderiam pro-
por para possíveis melhorias num processo de (re)construção ou usabilidade da 
trilha, as sugestões foram: peças em formato de frutas (4%), aumentar o número 
de jogadores (8%), acrescentar multiplicação e divisão (5%), elaborar questões 
mais complexas e com mais desafios (41%), bonecos com cores diferentes (8%), 
o cubo ser menor (3%), aumentar a trilha (12%), elaborar novas regras para o 
jogo (8%), a trilha deveria ser colorida (4%).

Procurou-se aplicar um questionário para a professora da turma. Elaborou-
se checklist que apresentava os aspectos pedagógicos que o OA apresentava como 
intencionalidade. Os aspectos considerados foram: reusabilidade e reutilização, 
apresenta grau de interatividade, autonomia do usuário, estimula aprendizagem 
cooperativa/colaborativa, mobiliza ações cognitivas e metacognitivas, pertinên-
cia ao programa curricular, suscita motivação e desejo, temático contextualiza-
do, sociabilidade, ambiente educacional, projeto para a aprendizagem, qualida-
de da informação e precisão de conteúdo, abordagem reflexivo-crítica, ênfase na 
formação e no desenvolvimento de competências.

Estes elementos foram organizados em forma de questionário e a pro-
fessora responderia se o OA desenvolvido conseguiu atender suas intenções. O 
resultado encontra-se na Tabela 5.
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Tabela 5. - Aspectos pedagógicos pesquisados

Característica Definição Observação 
da professora

Reusabilidade/ 
Reutilização

Poder ser integrado a um novo escopo pedagógico 
ou objetivo de aprendizagem. Também ser utilizado 
para distintos tipos de alunos, quando se incorpora a 
ele componentes em múltiplas aplicações e contextos; 
assim, é possível de ser adaptado.

Pode ser 
adaptado 

em múltiplas 
aplicações.

Apresenta grau 
de interatividade

A possibilidade de um envolvimento do estudante 
com o conteúdo de alguma forma, podendo ver, ou-
vir, ou responder a algum evento em resposta a uma 
interação com o objeto de aprendizagem. Promove 
atividades abertas, com diversas maneiras de resolver 
problemas.
Alta interatividade: permite a descoberta imprevista e 
a descoberta de exploração livre. 
Média interatividade: permite a descoberta guiada.
Baixa interatividade: privilegia a aprendizagem de 
recepção direcionada, a exposição indutiva e a exposi-
ção dedutiva.

Média intera-
tividade.

Autonomia do 
usuário

Exprime a obtenção da condição de independência 
pessoal e papel ativo ao estudante, ao dar ênfase à in-
teratividade e ao controle do aprendiz, encorajando-o 
à exploração e o envolvimento.

Não exprime 
a condição de 
independên-
cia, divido a 
falta de regra 

do jogo.

Estimula 
aprendizagem 
cooperativa/
colaborativa

Os seus usuários, incluindo o professor, precisarão 
trocar o objeto de aprendizagem permite trocar ideias 
e trabalhar coletivamente, seja dupla ou grupo, para o 
desenvolvimento da atividade.

Estimula a 
aprendizagem 
individual e 

coletiva.

Mobiliza ações 
cognitivas/me-

tacognitivas

Cria condições que possibilitam uma reflexão sobre o 
que ele está fazendo. Refere-se às demandas colocadas 
na memória do aprendiz, instigando-o à pesquisa, ao 
debate, ao confronto de ideias, à verificação de hipóte-
ses, à imaginação e tomada de decisão.

Permite inú-
meras ações 
e tomadas de 

decisões.

Pertinência ao 
programa

Permite utilização em tarefas de ensino e aprendi-
zagem de maneira consciente e coerente com outras 
atividades e dinâmicas. Também pertinência do con-
teúdo em relação à área e subárea a que ele se propõe, 
relevância dos assuntos, clareza e concisão.

Está de 
acordo com 
o currículo 

escolar

Suscita motiva-
ção e desejo

Capacidade de ser envolvente atrativo e contextualizado. 
Apresenta aspectos motivacionais, amigável ao usuário, 
estimula o desejo de aprender, respeitando as indivi-
dualidades. O OA varia em tom, há sinais de humor ou 
novidade na apresentação dos conteúdos e a interação 
do aluno com o OA tem consequências interessantes. 
Propõe desafios atingíveis, sem gerar ansiedade.

O jogo é 
envolvente 

estimulador e 
contribui para 
a interação en-
tre os alunos.
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Temático Con-
textualizado

Possui atividades estruturadas em torno de um tema, 
fazendo referência ao universo dos alunos. Apresenta 
uma forma de abordagem de cada conteúdo em fun-
ção do público-alvo, incluindo aspectos como lingua-
gem e estilo dos exemplos concretos.

Bem estrutu-
rado.

Sociabilidade
Habilidade de ser cooperativo com relação aos outros 
OA do ambiente. Também favorecer a interdisciplinari-
dade de áreas por meio do conteúdo nele abordado.

Permite a 
interdiscipli-

naridade.

Ambiente edu-
cacional Projeto 
para a aprendi-

zagem

Deve permitir a identificação do ambiente educacional e 
do modelo de aprendizagem que ele privilegia. Identifi-
cado pelo nível de ensino, que por sua vez tem um nível 
de dificuldade compatível ao nível dos estudantes.

Contempla 
o modelo de 
aprendiza-

gem.

Qualidade da 
Informação 
Precisão de 
conteúdo

Apresentar conteúdos corretos, fontes fidedignas, 
carga informacional compatível e pertinente.

Organizar 
melhor as 

informações.

Abordagem 
reflexivo-crítica 
com ênfase na 
formação e no 

desenvolvimento 
de competências

Desenvolvido com uma perspectiva que leve o aluno 
a refletir e a posicionar-se diante do que aprende. 
Estimulam-no a desenvolver a capacidade de análise 
e a visão estratégica, competências essenciais para a 
formação.

Apresentou 
boa aborda-
gem em rela-

ção as compe-
tências.

Fonte: Barbosa (2014), adaptado pelos autores

De acordo com o resultado da entrevista feita com a professora quanto 
ao OA aplicado com seus estudantes, quanto à possibilidade de reusabilidade e 
reutilização, a mesma entende que pode ser adaptado em múltiplas aplicações. 
Quanto ao grau de interatividade, a professora considerou que o OA utilizado foi 
de média interatividade. Tratando-se da autonomia do usuário, considerou que 
não exprime a condição de independência devido a falta de regras do jogo.  Ao 
questionar se o OA estimula a aprendizagem cooperativa e colaborativa, a pro-
fessora alegou que estimula a aprendizagem individual, mas também coletiva.

Tratando-se das ações cognitivas e metacognitivas, a professora entende 
que este OA permite inúmeras ações e tomadas de decisões. Quanto à pertinência 
ao programa, a professora acredita que esteja de acordo com o currículo escolar. 

Ao questionar se suscita motivações e desejo, ela entende que o jogo se 
mostrou envolvente, estimulador e contribuiu para a interação entre os alunos. 
Quanto ao tema contextualizado, segundo a professora, o OA apresenta-se bem 
estruturado. A respeito da sociabilidade, permite a interdisciplinaridade.

Ao tratar de ambiente educacional voltado ao projeto para a aprendiza-
gem, segundo a professora, contempla o modelo de aprendizagem esperado. 
Quanto à qualidade da informação e precisão do conteúdo, a professora enten-
de que deveria organizar melhor as informações e por fim, ao abordar a refle-
xão crítica com ênfase na formação e no desenvolvimento de competências, a 
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professora alegou que o OA apresentou boa abordagem em relação as compe-
tências que se pretende desenvolver no estudante.

Desse modo, é possível compreender, que houve alguns pontos que pre-
cisam ser melhorados, como rever as regras do jogo, assim como melhorar a 
organização das informações. Tanto a professora quanto os alunos puderam 
verificar essas fragilidades. No entanto, na maioria dos questionamentos, o OA 
atendeu as expectativas esperadas.

Conclusões 

As novas tecnologias, especialmente a internet, além de provocar mudanças 
na sociedade, provocaram mudanças na educação. Grande quantidade de mate-
riais virtuais educacionais são produzidos e disponibilizados, porém os profes-
sores ainda apresentam dificuldades em selecioná-los e utilizá-los de forma ade-
quada em suas aulas. Isso pelo fato de nem sempre os materiais apresentam-se 
organizados e catalogados com intuito de facilitar a pesquisa e a utilização destes.

Grande parte desses materiais disponíveis precisa ser fragmentada pelos 
próprios professores, pois são produzidos em grandes unidades que não se ade-
quam às necessidades de diferentes contextos pedagógicos. Os OA constituem 
uma alternativa interessante neste contexto, uma vez que possuem como carac-
terísticas básicas a reusabilidade e o apoio à aprendizagem.

Com este relato de experiência, foi possível perceber que é possível construir 
um OA de maneira que possa ser reconstruído e aproveitado por outros professo-
res de outras instituições. Trata-se de um material que pode ser construído pelo 
professor, e reconstruído pelos estudantes. Além de apresentar uma ideia inova-
dora, contribui significativamente com os processos de ensino e de aprendizagem.

Com o objeto construído para esse relato, foi possível identificar alguns 
pontos frágeis, mas também pontos positivos. Porém, foi possível responder ao 
problema levantado que norteou essa investigação. Visto que o OA tinha in-
tencionalidades, como construir algo que estimulasse a aprendizagem de um 
determinado conceito, neste caso, a introdução do conceito de equações, o que 
foi possível de perceber durante o desenvolvimento das questões, no entanto, os 
estudantes apresentaram um pouco de dificuldade na realização das questões. 
Porém, sugeriram questões mais complexas. Isso foi contraditório, mas relevan-
te, o que poderia ser investigado mais profundamente. A ideia de construir uma 
ferramenta com as próprias mãos, proposta no movimento Maker, é de grande 
importância no processo de aprendizagem, pois o estudante desenvolve outras 
habilidades, como utilizar as tecnologias para um novo aprendizado, além do 
conhecimento específico proposto.

A professora reconheceu o potencial do OA, porém, também é possível 
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pontuar a precariedade de recursos tecnológicos disponíveis na escola para que 
seja possível a construção de novos OA.
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1. Introdução 

Educação contemporânea: sou preto e eu índio, possibilidades, (in) ou (ex) 
clusão, tecnologias, saúde, direitos constitucionais, desafios e avanços sócio-cul-
turais o artigo contextualiza que a Constituição brasileira de 1988 ficou nacio-
nalmente conhecida como constituição cidadã por adotar medidas inovadoras, 
buscando contemplar os direitos fundamentais do ser humano. Observando as 
constituições do Brasil desde 1824, ano em que foi promulgada a primeira cons-
tituição desse território nacional, nota-se uma grande evolução, pela primeira vez 
busca uma efetivação da igualdade entre os habitantes brancos, negros e indígenas 
do Brasil, onde o Estado assume a responsabilidade de promover o bem estar de 
todos, independentemente da condição social, da etnia, da religião, de sexo, de 
idade. Tais apontamentos foram elencados logo no início da carta magna. 

Embora os direitos fundamentais tenham sido garantidos pelo ordena-
mento jurídico, mais de vinte cinco anos se passaram e infelizmente uma grande 
parcela da sociedade brasileira continua sofrendo com as diversas formas de 
desigualdade, preconceitos e diversos tipos de violências que ainda assolam esse 
país. Apesar de um inegável avanço dos direitos os negros e indígenas, ainda 
sofrem com os aspectos negativos que contextualizam a sociedade. 

2. Desenvolvimento

Historicamente, a educação indígena esteve ligada à catequese dos índios, 
apaziguando-os, tornando-os dóceis e submissos às necessidades do colonizador. 
Ensinava-se a língua portuguesa, desconsideravam-se os mitos, as crenças, os 
hábitos indígenas, e as aulas eram ministrados por professores branco. O estudo 
sobre a história e cultura Afro-Brasileira e Africana também insere um processo 
de luta pela superação do racismo e desigualdade, assim as ações pedagógicas 
diante da lei nº 10.639/03 podem ser vistas como uma medida para impulsionar 
grandes mudanças na escola e na sociedade, fazendo com que as crianças.
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2.1 A tecnologia e a educação do negro e do índio

A população negra está representada nos di-
versos contextos que envolvem as tecnologias. 
A tecnologia ajuda a trazer novas possibili-
dades. Além de aproximar estudantes negros 
de outras fontes de informação, permite que 
professores explorem diferentes recursos para 
transmitir conhecimento. Quem também ga-
nha com isso são as instituições, que passam a 
oferecer educação de maior qualidade.
As vantagens são inumeras, tendo em vista o 
maior interesse dos alunos negros pela cultura 
globalizando, o desenvolvimento da criativi-
dade pessoal e social e um contato globalizan-
te com as diversas culturas.  

O papel da tecnologia educacional indígena é 
reafirmar as identidades étnicas, valorizando 
suas línguas e ciências e garantindo aos índios 
e as suas comunidades, o acesso às informa-
ções, conhecimentos técnicos e científicos da 
sociedade nacional e das demais sociedades 
seja elas indígenas ou não.
Os povos indígenas nos ensinam sobre uma 
convivência solidária e comprometida com a 
natureza, este mundo não pertence a nós, ele 
é espaço para compartilharmos, para nos mo-
vimentarmos e para aprendermos. 
O espaço, o tempo, o viver compartilhado é 
nossa condição comum. E o papel das diver-
sas tecnologias é ampliar possibilidades.

Fonte: Autores (2022)

2.2 Os direitos constitucionais do negro e do índio

Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de 
escravos serão proibidos em todas as suas formas. Ninguém será submetido à 
tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.

Quando se afirma que a Constituição de 
1988 assegura os direitos fundamentais, 
acolhe-se a ideia de que ao Estado não é 
dado fazer qualquer distinção entre aqueles 
que se encontram sob seu abrigo, não bas-
tando a isonomia formal.
A imaginativa ideia de democracia racial 
perpetua a desigualdade entre negros e 
brancos no Brasil. Sendo assim, faz-se ne-
cessário que a ideia de democracia racial 
seja desmascarada, pois enquanto os direi-
tos fundamentais não foram plenamente al-
cançados, o negro continuará à margem da 
sociedade. Só com a igualdade efetiva, ga-
rantida por políticas públicas afirmativas, o 
país se tornará mais forte, mais competitivo 
e acessível a todos.

Entre esses direitos reconhecidos aos indí-
genas existem os de primeira ordem como 
estabelecido no artigo 5º da CF/88, dentre 
eles, o direito à vida, a igualdade, a liber-
dade, a segurança, e propriedade, sendo 
o cumprimento destes de incumbência da 
União Federal.
O respeitos aos direitos fundamentais dos 
povos indigenas é fator primordial em todos 
os séculos. 
São reconhecidos aos índios sua organi-
zação social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, com-
petindo à União demarcá-las, proteger e fa-
zer respeitar todos os seus bens.

Fonte: Autores (2022)

2.3 Desafios e avanços socioculturais contemporâneos

A sociedade contemporânea confronta-se com uma crise civilizacional 
decorrente da conjugação, à escala planetária, de múltiplas crises – humanitária, 
pandémica, sanitária, ecológica, climática, demográfica, energética, alimentar, 
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política, económica, social e cultural. Saúde integral da população negra. Os três 
maiores desafios da Humanidade no Século XXI são: a Desigualdade Social; o 
Colapso dos Recursos Naturais evidenciados em uma pesquisa realizada pela 
Global Footprint Network e a World Wildlife Foundation (WWF) e o novo 
conceito de Bem Estar e Felicidade, neste sentido o índio e o negro continuam 
caminhando na história em busca da amplitude se seus direitos e reconhecimen-
to contextualizados em sua cultura. 

2.4 Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 

Com vistas à promoção da equidade em saúde e orientado pelos princí-
pios e diretrizes da integralidade, equidade, universalidade e participação so-
cial, em consonância com o Pacto pela Saúde e a Política Nacional de Gestão 
Estratégica e Participativa no SUS (ParticipaSUS), o Ministério da Saúde ins-
tituiu, em 2009, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 
(PNSIPN), por meio da Portaria GM/MS nº992, de 13 de maio de 2009. 

A partir da publicação dessa Política, o Ministério da Saúde reconhece e 
assume a necessidade da instituição de mecanismos de promoção da saúde in-
tegral da população negra e do enfrentamento ao racismo institucional no SUS, 
com vistas à superação das barreiras estruturais e cotidianas que incide negativa-
mente nos indicadores de saúde dessa população – precocidade dos óbitos, altas 
taxas de mortalidade materna e infantil, maior prevalência de doenças crônicas 
e infecciosas e altos índices de violência.

A Política também reafirma as responsabilidades de cada esfera de gestão 
do SUS – governo federal, estadual e municipal – na efetivação das ações e na 
articulação com outros setores do governo e da sociedade civil, para garantir 
o acesso da população negra a ações e serviços de saúde, de forma oportuna e 
humanizada, contribuindo para a melhoria das condições de saúde desta popu-
lação e para redução das iniqüidades de raça/cor, gênero, identidade de gênero, 
orientação sexual, geracionais e de classe.

2.5 Crimes relacionados à raça e à cor são muito comuns nos serviços de saúde

Um médico que tem sua competência constantemente questionada, uma 
mulher que recebe menos anestesia, um enfermeiro que ouve comentários agressi-
vos ao tentar fazer seu trabalho, um paciente que aguarda horas por atendimento 
enquanto outras pessoas passam na frente.  Essas situações podem parecer isola-
das. Menos para quem é negro, índio ou está em algum contexto da inclusão.

Por questões sociais e econômicas, a população negra, indígena e os PCDs 
sofrem diariamente com a maior incidência de doenças associadas à dificuldade 
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de acesso aos atendimentos em saúde. Na da vida real de cada uma, isso quer 
dizer ofensas, falta de escuta às queixas do paciente, diagnóstico ou tratamento 
equivocado, pedidos desnecessários de medicamentos e por aí vai.

Durante a gestação, o cenário só piora. As mulheres negras são as mais 
suscetíveis a sofrer violência obstétrica ao longo da gravidez, o que significa que 
são vítimas de práticas que causam dor física ou psicológica, como agressões 
verbais, recusa de anestesia, aplicação não autorizada de medicamentos, entre 
outras. De acordo com a pesquisa “A cor da dor: iniquidades raciais na atenção 
pré-natal e ao parto no Brasil”, mães negras correm mais risco de ter pré-natal 
inadequado (67,9%), de receber menos orientações sobre as complicações do 
parto (41,4%), de não serem autorizadas a ter um acompanhante (33,8%) e de 
receber menos anestesia durante o corte no períneo (10,7%). A essa mulher não 
é dado o zelo e o cuidado que acontece com as outras. A mulher preta não é 
vista como frágil, mas como um ser que aguenta a dor. Por isso, ainda hoje, é a 
maior vítima da violência obstétrica”, afirma Fayda Belo, advogada especialista 
em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídio.

No caso dos negros e indígenas que são profissionais na área da saúde, os 
relatos de racismo são recorrentes. Aqui apontamos breves exemplos como: descon-
fiança dos seguranças nas unidades; falta de promoção de funcionários negros ou 
indigenas para cargos de chefia; designação das piores escalas ou lugares de traba-
lho para os profissionais negros e indigenas; diferença nas relações interpessoais e 
toucas de equipamento de proteção individual (EPI) pequenas para o cabelo negro.

Quando há a discriminação contra esses profissionais, o desafio é dar 
continuidade ao atendimento. No entanto, para não ser acusado de omissão de 
socorro, a recomendação dos conselhos que representam esses trabalhadores é 
realizar o atendimento normalmente, registrar o ocorrido no prontuário e, en-
tão, tomar as medidas cabíveis. 

2.6 O que eu posso fazer em caso de racismo?

Para buscar os seus direitos ao passar por situações como essas, a advoga-
da Fayda Belo dá as seguintes dicas:

2.6.1 Entenda a diferença entre injúria racial e racismo

Registrada no artigo 140 do Código Penal, a injúria racial é a ofensa e 
discriminação dirigida a um único indivíduo a partir de sua raça e cor. Já o crime 
de racismo, definido pela Lei 7.716/89, é quando essa ofensa e discriminação 
é contra a população negra em geral. Exemplo: “Se eu digo que a tal pessoa é 
uma macaca, o meu ódio e discriminação é contra ela. Aí eu cometo crime de 
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injúria racial. Mas se eu digo para a pessoa que o nariz de preto é horroroso, eu 
pratico racismo, porque a minha discriminação não é contra a pessoa que ouviu 
a discriminação apenas, mas a toda a população negra”. 

No crime de racismo, a pena pode chegar a até 5 anos de reclusão, sendo 
imprescritível e inafiançável. A injúria racial, por sua vez, tem como pena 1 a 3 
anos de prisão e multa, mas já existe um projeto de lei que pretende equipará-lo 
ao de racismo.

2.6.2 Disque 190 imediatamente

Seja qual for a tipificação, ao se deparar com a prática racista, faça um 
boletim de ocorrência ou para a Polícia Militar através do Disque 190 na mesma 
hora a fim de garantir a prisão em flagrante. Se for pego em flagrante o racista 
vai ser preso, e depois o juiz decide se responderá em liberdade ou não. Mas se o 
B.O. é feito depois, não existe flagrante. Então, o racista vai aguardar o processo 
no livre conforto da sua casa.

Se os policiais recomendarem registrar o B.O. depois, bata o pé e insista. 
“A pessoa que sofre racismo é revitimizada, porque, muitas vezes, o policial que 
atende a ocorrência entende que aquilo não é nada. Então, exerça o seu direito: 
se ele está sendo pego no ato ou após realizar o ato, a lei diz que deve ser preso 
em flagrante”, orienta a advogada Fayda Belo.

Também é possível registrar o Boletim de Ocorrência em delegacias comuns 
ou especializadas, como a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância 
(Decradi), ou ainda denunciar pelo Disque 100 – Disque Direitos Humanos.

2.6.3 Grave tudo e sempre tenha alguém por perto

No entanto, além do menosprezo, às vezes, das autoridades em relação 
a esses crimes, o racismo e a injúria racial têm um caráter velado no Brasil. 
Às vezes, a ofensa não é dita explicitamente, mas a pessoa negra sabe que está 
sendo discriminada.

“Muita gente fala: ‘Como eu provo que o branco entrou, o médico atendeu 
e eu fiquei esperando? Como eu vou dizer que isso é racismo?’. É simples. Se a sua 
ficha era antes dele e ele não tinha urgência, algo está errado. Isso já é uma prova”.

Outra forma de se proteger é gravar tudo e ter sempre alguém por perto. 
Leve ou chame uma pessoa para presenciar a situação, faça vídeos e perceba se 
o lugar onde você está tem câmeras. Fique atento a tudo que possa ser utilizado 
como evidência depois. E aqui tem outro ponto relevante: no caso de crime de 
racismo, qualquer pessoa pode ligar 190 e fazer a denúncia. Diferentemente da 
injúria, em que a própria vítima precisa dar andamento.
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2.6.4 Procure auxílio jurídico

Nos processos de racismo, considerado um crime de ação pública, a ví-
tima pode recorrer ao Ministério Público para garantir a sua defesa. Ela não 
precisa, se não quiser, ir em busca de um advogado.

Já nos processos de injúria racial, como a ação é condicionada à represen-
tação da vítima, após o registro do Boletim de Ocorrência, deve-se procurar um 
profissional. Se a pessoa não tiver honorários para isso, ela pode procurar um 
Defensor Público na Defesa Pública.

É importante destacar que, se o crime foi cometido por um profissional de 
saúde e ele se recusou a prestar atendimento, poderá responder ainda por omis-
são. E as consequências dessa omissão – se o paciente passou mal ou até se veio 
a óbito – também podem ser colocadas sob responsabilidade do réu.

2.7 O racismo dentro e fora das unidades de saúde

É urgente que os hospitais e os profissionais de saúde sejam antirracis-
tas. Mais uma vez, os dados sobre a quantidade de médicos negros atuando no 
Brasil são escassos, mas basta se perguntar: quantas vezes você já foi atendido 
por um médico negro na sua vida? A gente precisa de mais corpo técnico que 
entenda que preto e índio são seres humanos. Que preto e índio são iguais ao 
branco. E que preto e índio tem o direito constitucional “à vida e o acesso à saú-
de” como qualquer outro indivíduo.

2.8 Marcelo Clausen possibilidades, (in) ou (ex) clusão

Marília da Silva Lima e Marcio Alves da Silva delineiam sobre a educa-
ção contemporânea e as (in) possibilidades, (in) ou (ex) clusão, as tecnologias, 
saúde, direitos constitucionais, desafios e avanços sócio-culturais que venho tri-
lhando na caminhada de vida de seu filho Marcelo Clausen. “Ensina-me de várias 
maneiras, pois eu tenho certeza, que desta forma eu aprender” Adaptado de Simone Helen 
Drumond Ischkanian (2011) por Marília da Silva Lima (2022).

Hoje meu filho Marcelo Clausen, com seus 17 anos, esta no 9º ano do en-
sino fundamental, mas já era para estar terminando o ensino médio, se não fosse 
às interrupções nas escolas anteriores. Esse ano de 2022, não foi fácil, ao iniciar 
o ano letivo, em uma nova escola, desta vez na rede Municipal, mas como ele 
sempre estudou em rede privada, pensamos, como vai ser 

Nada contra, mas foi um grande desafio, pois ele sempre necessitou e ne-
cessita até hoje, de uma mediadora, para auxiliar ele em sala de aula e como não 
tinha uma mediadora na rede municipal para ele, fui informada que não havia 
chegado profissional para nenhum aluno, nem mesmo uma para atender meu 
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filho e alguns amigos dele juntos.
Meu filho ama estudar, e após dois anos de pandemia, retornando ao 

convívio social, pode rever duas amigas da antiga escola que estaria nessa nova.
Infelizmente me senti muito constrangida com essa situação de não ter profis-

sionais, e ainda mais por meu filho ser alfabetizado, ele passou a ser o último da fila 
para receber uma mediadora, mas como eu já havia feito esse pedido a escola no ano 
2021, nessa época ele já estava na rede pública, mas online (devido a pandemia), e o 
nome dele já estava na fila de espera, então pensei, quando começar as aulas presen-
ciais meu filho terá uma mediadora, mero engano. Na rede privada, que passamos, 
ele sempre teve uma auxiliar, sem precisar correr atrás e fazer vários pedidos.

Não era para ser assim, o que eu hoje como mãe de um ESPECIAL vejo 
que as dificuldades são grandes, famílias que ainda tem condições financeiras de 
matricular seu filho em uma escola particular, terá facilidade de conseguir uma 
mediadora, mas na rede pública fica muito difícil e é horrível ter que depender da 
Prefeitura da sua Cidade ou do Governo do seu Estado, é preciso muita força de 
vontade, insistência e muita paciência, eu, por exemplo, precisei ir várias vezes na 
Secretaria de Educação, até conseguir a mediadora e acabei sendo a primeira da 
escola a conseguir, poxa, eu sempre falava, isso é direito do meu filho, ele precisa 
desse profissional em sala de aula para ajudá-lo. Nesse primeiro momento preciso 
agradecer muito a Deus, por me dar a força que eu precisava, para ajudar meu filho, 
e com muito orgulho, eu posso dizer, CONSEGUI COISAS QUE NINGUÉM 
HAVIA CONQUISTADO EM UMA ESCOLA PUBLICA.

     Essas tias (professoras), 
Madalena, Waleska, Janaina e, 
Claudia, acima fizeram a 
INCLUSÃO se fazer presente 
em sala de aula, com suas maté-
rias adaptadas, carinho, dedica-
ção, paciência e todo AMOR!  
Hoje meu filho se encontra 
numa fase boa, para quem não 
se interessava por esporte ne-
nhum, hoje ele participa de 
Atletismo e Tae Kwon Do, duas 
vezes na semana, faz curso para 

melhorar sua atenção e concentração, juntamente com aulas extras de português e 
matemática, duas vezes por semana, fora as terapias, nosso filho está com a agenda 
cheia e não reclama nunca.
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Ele é muito responsável com suas atividades, escolares e esportivas, nos or-
gulhamos muito a cada dia que ele sai para 
suas aulas, curso, lutas ou atletismo. E em 
cada ida de sua rotina, ele avança como um 
adolescente responsável, amigo e muito 
educado, atento aos horários e com muita 
disposição. Em casa ainda faz algumas ati-
vidades, mas prezamos pelo lazer na hora 
da folga, ele merece. Nosso filho no dia a 
dia é super carinhoso e educado, da bom 
dia até para as pessoas que ele nem conhe-

ce, e 99% das vezes é correspondido, mas de vez em quando deixa algumas mulhe-
res sem graça, pois ele está em uma fase que ele chega perto de alguém e pergunta 
qual o ano que a pessoa nasceu, e sem pensar muito, acaba falando a idade da pes-
soa, ou seja, acaba deixando muita mulher envergonhada por falar a idade delas na 
frente de outras pessoas.

O Marcelo quando está quieto e concentrado, não parece um jovem autista, 
e por isso já tivemos alguns problemas dentro de ônibus, com uma pessoa pedindo 
pra ele dar lugar no assento preferencial, acento este que ele tem direito. Quando 
entramos na fila preferencial e reparamos algumas pessoas fazendo cara feia, mas 
depois de um instante olhando o Marcelo é que o “olhar muda”. 
       Nesse mês de novembro, estava eu e meu filho no Shopping, quando precisei ir ao 
banheiro e deixei por um instante meu filho parado próximo a porta, até a minha volta 
rapidamente, já fiz isso outras duas vezes e nunca tive problema, mas desta vez um 
cidadão passou e falou com o Segurança que havia um homem no banheiro feminino, 
mas rapidamente saí do banheiro e o Marcelo estava no mesmo lugar onde o deixei, e 
o segurança do Shopping nada fez, pois ele viu que não havia nada de errado, ou seja, 
só uma pessoa que não tem um olhar um pouco mais apurado para não perceber que 
o Marcelo é um jovem que possui alguma síndrome. 

O direito a um bom tratamento de saúde pelo SUS, simplesmente não existe, é 
preciso muita luta para conseguirmos algumas terapias, que melhoram e muito a vida 
de um Autista, e os planos de saúde privados não vão cobrir todos os tratamentos que 
um autista venha a precisar. Esse debate já está em Brasília, realmente as crianças es-
peciais precisam de mais atenção nessa questão da saúde, mas as autoridades públicas 
parecem que não enxergam, é muito triste isso, e acabamos recorrendo a ONGs que 
com muito esforço e dedicação, ajudam muitas crianças em todo o Brasil. 

A luta é grande, mas é gratificante, poder ver pessoas falando com seu 
filho sem medo de pegar alguma doença, ou com medo de levar um soco, ou 
seja, o Marcelo é carinhoso e educado, as pessoas percebem rápido, mas a mídia 



AnA PAulA uliAnA MAson | MArcilení dos sAntos (orgAnizAdorAs)

132

de uma certa forma tem ajudado e muito a população a conhecer um pouco 
mais sobre autismo. Apesar de tudo isso, precisamos avançar mais, precisamos 
mostrar mais filmes sobre autismo nas escolas e salas de cinema, precisamos de 
mais palestras, tanto no ensino público quanto no privado, precisamos de mais 
professores capacitados em lidar com crianças especiais, da mesma forma, de 
mais mediadores em sala de aula.

 Tivemos uma ótima audiência publica 
na Câmara de Vereadores da Cidade de Volta 
de Redonda, com a presença de um autista já 
formado em faculdade e se expressando mui-
to bem. A luta continua, e a vitória é logo ali, 
com a Graça de Deus.
 Por mais vitórias como esta do meu 
filho Marcelo, se formando no ensino funda-
mental, em uma escola pública do Município 
de Volta Redonda.

3. Considerações Finais 

Com a conclusão deste artigo espera-se que o Brasil aproxime-se mais do 
Estado do bem estar social, onde o pleno acesso aos direitos fundamentais não 
dependa da renda do cidadão, cor ou etnia do cidadão. Todavia em um país 
marcado pela desigualdade, a conquista do aumento da democratização não 
tem conseguido sustentar a equidade. Não basta só a luta do negro, do índio e 
do PCD nem somente as políticas publicas amparar. Precisa-se de uma união 
de forças para que barreiras possam ser vencidas e todos possam participar da 
construção de uma nação que valorize o ser humano em sua essência,
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1. Introdução

O mundo está passando por muitas transformações em todas as áreas do 
conhecimento e da vida cotidiana. O principal motivo dessas mudanças é a era 
digital que trouxe muitos desafios e novas características ao modo de viver e 
de interagir no mundo. Por isso, torna-se necessário discutir os novos gêneros 
textuais advindos dessa revolução digital: os gêneros digitais, bem como, inte-
grá-los ao fazer pedagógico das aulas de língua portuguesa.

Os gêneros digitais permeiam o dia a dia dos educandos desta era de-
nominados por Prensky (2012) de nativos digitais. Desse modo, o professor de 
língua portuguesa precisa estar atento às necessidades e vivências deste público 
para que atenda aos fins pedagógicos e, ao mesmo tempo, consiga despertar o 
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interesse e o prazer do conhecimento da língua materna.

O papel da escola, especificamente do educador, é estender o uso dos 
meios de comunicação de casa até a escola, assim nela, os alunos podem 
ter a satisfação de aprender, utilizando-se dos mais variados recursos; e 
obter, em decorrência disso, um resultado positivo acerca da língua e da 
linguagem, já que o homem vem, cada vez mais, criando meios para su-
prir suas necessidades de se comunicar e interagir com o mundo que o 
cerca. Cada tipo de linguagem tem e apresenta a sua própria natureza, e 
se manifesta por diferentes tipos de elementos linguísticos e, através deles, 
os extralinguísticos. A linguagem produzida no ciberespaço é um exemplo 
desse processo. (PEREIRA, 2015)

Nesse contexto, busca-se por meio deste projeto responder o seguinte pro-
blema: como abordar os gêneros digitais no Médio de maneira lúdica e integra-
tiva à prática da linguagem, como leitura, interpretação e escrita? Pretende-se 
trazer à luz os pressupostos teóricos sobre os gêneros digitais, bem como, as 
possibilidades de utilização dos mesmos no fazer pedagógico da disciplina de 
língua portuguesa.

À vista disso, define-se o objetivo geral da pesquisa: aplicar a abordagem 
dos gêneros digitais no Médio de maneira lúdica e integrativa à prática da lin-
guagem, como leitura, interpretação e escrita. A partir do objetivo geral, descre-
ve-se como objetivos específicos: realizar busca exploratória de literatura refe-
rentes ao tema da proposta deste estudo; elaborar e uma sequência didática para 
ser aplicada em uma turma de ensino médio; coletar e analisar os dados obtidos 
por meio da execução da sequência didática exposta neste projeto.

A partir do exposto, entende-se que este trabalho é relevante pela análise 
da situação na qual a educação brasileira perpassa, buscando encontrar resulta-
dos que contribuam para uma mudança de paradigmas, nos quais professores e 
estudantes sejam sujeitos proativos no processo de uma inovação tecnológica e 
metodológica na educação, principalmente no que tange à prática da linguagem 
e o ensino da língua materna.

Este trabalho possui a seguinte estrutura: a introdução na seção um si-
tuando o leitor a respeito do tema, o problema, o objetivo e a justificativa do tra-
balho; o referencial teórico e a metodologia, na seção dois traz o aporte teórico 
necessário para sustentação da pesquisa; a seção quatro apresenta a metodologia 
a ser utilizada para a realização deste projeto; a seção cinco expõe o relato de 
experiência da aplicação da intervenção sobre a temática deste trabalho em sala 
de aula e a seção seis aponta as considerações finais do trabalho, bem como, as 
possibilidades de trabalhos futuros.
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2. Desenvolvimento

Esta seção traz os pressupostos teóricos que sustentam toda a pesquisa, 
trazendo constructos importantes quanto aos gêneros digitais e às práticas da 
linguagem como a leitura, a interpretação e a escrita e os aspectos metodológi-
cos deste projeto.

2.1 Os gêneros digitais como elemento textual em sala de aula

As novas interações verbais advindas desta era digital trouxe consigo mo-
dificações significativas na maneira como o homem se comunica e se expressa 
por meio da linguagem escrita. A partir dessa realidade surgem os gêneros di-
gitais que emergem das comunicações tecnológicas e se portam de maneiras 
diferentes quanto ao uso, à linguagem, os suportes que os carregam e, conse-
quentemente, modificam os gêneros discursivos. (PINHEIRO, 2010)

À vista disso, é preciso enfatizar os desafios que os avanços tecnológicos, 
mais precisamente da Internet, trouxeram para a área educacional, destacando 
nesse trabalho as interferências nos gêneros discursivos e abordagem da moda-
lidade escrita nesse novo contexto. Assim, nas aulas de língua portuguesa os 
gêneros digitais têm potencialidade de tornar-se ferramentas educacionais fun-
damentais para o processo de ensino e aprendizagem. (LAÍS, 2010)

A partir do exposto, entende-se que a utilização dos gêneros digitais em 
sala de aula concatena com as premissas pragmáticas nas quais relacionam os es-
tudos da linguagem com as práticas e interações sociais (VIEIRA; ANDRADE; 
2017). Vygotsky (1989) traz as concepções de linguagem e pensamento relacio-
nados às interações sociais como pressuposto fundamental para a formação dos 
sujeitos. Pinheiro (2010) corrobora com esses conceitos ao afirmar que os gêne-
ros são constituídos a partir da prática da linguagem de uma determinada socie-
dade; entretanto, a afirmação desses gêneros como ferramenta/instrumento da 
ação humana acontece quando os sujeitos dessa sociedade apropriam-se deles 
para a utilização na prática comunicativa de forma efetiva.

Assim, pode-se determinar que os gêneros digitais se configuram como 
ferramentas da ação humana, posto que está inserida nas diversas práticas co-
municativas humanas: pessoal, profissional, escolar e de lazer. Desse modo, a 
escola precisa estabelecer metodologias de ensino de leitura e produção de texto 
que levem em consideração as experiências de linguagem vivenciais dos alunos. 
(SILVA; NASCIMENTO; SILVA, 2017)

3. Metodologia

Este trabalho é uma pesquisa aplicada e tem por objetivo analisar a 
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abordagem dos gêneros digitais no Médio de maneira lúdica e integrativa à 
prática da linguagem como leitura, interpretação e escrita. De acordo com Gil 
(2010 p. 26), a pesquisa aplicada tem o intuito de desenvolver conhecimentos a 
partir da aplicação em uma situação específica.

Além disso, esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa à medida que 
busca compreender os fenômenos a partir de dados obtidos por meio de ques-
tionários com perguntas, na sua maioria, dissertativas. Nesse sentido, Godoy 
(1995) afirma que na abordagem qualitativa o pesquisador vai a campo buscan-
do captar o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envol-
vidas, considerando todos os pontos de vista relevantes.

Quanto ao referencial teórico, utilizou-se artigos a partir de 2009 resultantes 
de uma busca por meio de palavras-chave: tecnologias digitais, ensino fundamental 
e ensino médio no Google Acadêmico e livros de autores renomados na aérea pesqui-
sada. Para obtenção dos dados, aplicou-se uma sequência didática sobre os gêneros 
digitais em uma turma do segundo ano do ensino médio da rede estadual da cidade 
de Torres/RS, trazendo para esta pesquisa o caráter de relato de estudo de caso. 

Além disso, o presente artigo é o relato científico da aplicação da interven-
ção apresentada no relátório de estágio do curso de Letras Português/Espanhol 
IPEMIG. Assim, apresenta-se nos resultados e discussão toda a manutenção da 
sequência didática na turma a qual foi aplicada, bem como, os resultados para o 
campo de pesquisa e para o processo de ensino e aprendizagem.

4. Resultados e discussão

A nova era do conhecimento exige a inserção de novos gêneros textuais no 
ambiente da sala de aula, destaca-se neste trabalho os gêneros digitais, pois, os es-
tudantes inseridos na escola hoje são nativos digitais (PRENSKY, 2012) e necessi-
tam de discussões acerca dos gêneros textuais que tanto utilizam em seu dia a dia.

Desse modo, este trabalho apresenta um relato de experiência sobre os 
gêneros digitais nas aulas de língua portuguesa em uma turma do segundo ano 
do ensino  médio. Durante as atividades, os alunos começaram a entender que 
os textos e suportes utilizados por eles em meios digitais e redes sociais também 
são textos que compõem estrutura da linguagem e da língua portuguesa. Ao 
longo do trabalho, eles pesquisaram, formularam hipóteses e criaram um cartaz 
explicativo sobre a estrutura e análise linguística de tais gêneros.

4.1 Utilizando os gêneros digitais no planejamento pedagógico

Para que este trabalho se estruturasse, primeiramente elaborou-se uma 
sequência didática já apresentada neste curso. A segunda etapa foi a aplicação 
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desta sequência em uma escola pública do Rio Grande do Sul. Após a apresen-
tação do projeto, Realizou-se uma explanação sobre os gêneros digitais e suas 
características com amostra de exemplos por meio de slides e aula expositiva. 
Em seguida, os estudantes foram dispostos em cinco grupos para fazer análi-
se de um veículo de comunicação digital e os gêneros que ele comporta, cada 
grupo recebeu um suporte diferente, convergindo com a fala de Boff, Köch & 
Marinello (2009):

Assim, torna-se imprescindível que o aluno conheça as características de 
cada gênero e as situações comunicativas em que se realizam. Isso lhe per-
mitirá aperfeiçoar a linguagem com a qual já tem afinidade e (re)conhecer 
outras estratégias que possibilitem uma interação social mais eficiente.

Este momento permitiu aos alunos a interação entre os pares e a reflexão 
sobre o gênero em questão e os preparou para as demais atividades que vieram a 
seguir. Dessa maneira, após a leitura dos gêneros digitais realizada pelos grupos, 
cada grupo identificou as características explicitadas em aula sobre tais gêne-
ros nos suportes tecnológicos determinados e apresentou à turma as reflexões 
e conclusões alcançadas a partir das discussões em grupo. Assim, cada grupo 
discorreu sobre os diversos temas emergentes das leituras e as possibilidades de 
criação, seja verbal ou não verbal, no âmbito digital. 

As discussões e exposição de argumentos ocorreram no momento presen-
cial de sala de aula e os estudantes puderam colaborar, complementar ou refutar 
argumentos apresentados pelos colegas, desde que tivessem embasamento teó-
rico para isso.

Figura 1 – Representação das discussões em grupo

Fonte: Blog do Núcleo de estudos em Ciências Agrárias

Após a etapa de reflexões e discussões sobre os temas abordados nos tex-
tos e as características dos gêneros digitais, realizou-se uma troca de suportes 
entre os grupos por meio de sorteio. Desse modo, cada grupo recebeu um novo 
suporte digital para refletir e discutir por um tempo determinado. Nessa par-
te da atividade, o trabalho colaborativo e cooperativo é de suma importância 
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para o crescimento das discussões e das reflexões a respeito dos gêneros digitais. 
Convergindo com as ideias de Davidson e Kroll (1991):

Entender aprendizagem cooperativa como a aprendizagem que tem lu-
gar em um meio onde os alunos, em pequenos grupos, compartem idéias 
de trabalho de maneira colaborativa para completar tarefas acadêmicas, 
é deixar de ver o fato de que existe uma série de diferentes modelos para 
a aprendizagem cooperativa; modelos que variam consideravelmente nas 
suas suposições sobre a natureza da aprendizagem e sobre os papéis dos 
professores e alunos na sala de aula.

Assim, para o andamento do trabalho pedagógico, cada equipe leu os tex-
tos encontrados neste novo veículo e elencou os seguintes tópicos: título (neces-
sidade ou não, é apresentado nos diversos gêneros pesquisados?); temas aborda-
dos nos textos analisados; recursos utilizados para a produção dos textos; tipo de 
linguagem utilizada para a escrita de tais gêneros; elementos da comunicação, 
entre outros. No trabalho apresentado na figura 2, pode-se perceber a presença 
dos elementos elencados.

Figura 2: Análise dos gêneros textuais que circulam no What’s app

Fonte: Trabalho dos alunos público-alvo desta pesquisa

A partir desse reconhecimento dos tópicos os grupos realizaram um novo 
esquema para representar a produção de texto dentre os gêneros digitais que 
o grupo recebeu. Identificando os aspectos gerais de composição dos gêneros 
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digitais expostos, o grupo iniciou a escrita de um texto próprio que comportasse 
um dos gêneros analisados. Nesta etapa, os estudantes estavam imersos nos gê-
neros digitais que lhes pareciam tão íntimos, o ritmo de trabalho acelerou-se e os 
trabalhos foram tomando forma.

Levando em conta o fascínio causado pelas mídias e gêneros digitais sobre 
os  alunos,  consideramos  esses  gêneros  como  uma  das  ferramentas  au-
xiliares  nas  práticas em sala de aula e sua apropriação para efetivamente 
participar da socieda-de. O trabalho sob esse viés dá oportunidade, aos alu-
nos, de desenvolverem novas práticas de leitura e escrita, conhecer os novos 
gêneros pertencentes à mídia digital e ampliar a capacidade de interagir com 
o meio social através desses instrumen-tos de comunicação, trazendo assim, 
novas descobertas e aprendizagens na escola. (STUTZ; CACILHO, 2015)

A ênfase aos gêneros digitais comuns aos alunos proporcionou a utiliza-
ção do repertório cultural que eles já possuíam e possibilitou a ampliação desse 
mesmo repertório por meio de nos conceitos e reflexões a respeito dos gêneros 
digitais. Ao longo do trabalho, percebeu-se o empenho dos alunos em realiza-
rem e participarem das atividades, bem como, explorar novos horizontes que 
lhes eram apresentados.

Figura 3: Análise dos gêneros textuais que circulam no Facebook

Fonte: Trabalho dos alunos público-alvo desta pesquisa
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Para a realização dos infográficos apresentados como produto final do tra-
balho utilizou-se o CANVA. O aplicativo foi exposto aos estudantes com a expli-
cação de suas funcionalidades e a maneira como poderiam trabalhar. Por meio de 
aula expositiva e prática os alunos começaram a mexer no aplicativo e escolheram 
o design que mais lhes chamaram a atenção. Em seguida, com auxílio, eles criaram 
os infográficos apresentando a síntese da pesquisa realizada ao longo do trabalho. 

A escolha pelo infográfico aconteceu como forma de integrar as tecnolo-
gias digitais ao fazer pedagógico desta pesquisa. Ademais, os infográficos pos-
suem um layout colorido e interessante ao integrarem imagens e textos, possi-
bilitando maior interação do jovem nativo digital na realização das atividades. 
Módolo (2007, p.5), dispõe sobre o infográfico: “o termo vem do inglês informa-
tional  graphics  e  alia  texto  e  imagem  a  fim  de  transmitir  uma  mensagem  
visualmente  atraente  para  o  leitor,  mas  com  contundência  de  informação”. 
Desse modo, ao trazer inúmeras variedades de modelos de infográficos editáveis 
o CANVA foi a melhor escolha para realizar o trabalho.

Figura 4: Análise dos gêneros textuais que circulam no Blog

Fonte: Trabalho dos alunos público-alvo desta pesquisa
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Assim que terminaram a primeira escrita do texto, os grupos fieram uma tro-
ca e cada grupo recebeu o texto do outro para ler, analisar e fazer as considerações 
que julgassem necessárias para a composição de um bom texto do gênero digital.

Figura 5: Análise dos gêneros textuais que circulam no Instagram

Fonte: Trabalho dos alunos público-alvo desta pesquisa

Na etapa final, organizou-se a apresentação de todos os infográficos cria-
dos pela turma, bem como, montou-se um mural na escola para expor as produ-
ções oriundas deste trabalho didática. Além disso, os trabalhos foram expostos 
nas redes sociais da escola para que toda a comunidade escolar pudesse visuali-
zar e contemplar o trabalho realizado pelos alunos.

5. Conclusão

Os estudantes do ensino fundamental e médio desta era são nativos digi-
tais e estão imersos em tecnologia desde quando nascem. Nas suas interações 
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sociais eles possuem propriedades para utilizar os suportes tecnológicos para se 
comunicarem e se entreterem, uma vez que, toda a sua rotina é desenvolvida em 
torno das tecnologias digitais.

Desse modo, cabe à escola e aos professores de língua portuguesa utilizarem 
esses recursos a favor do processo ensino e aprendizagem para que contemplem 
as necessidades e as relações teóricos discursivas de maneira plena e efetiva. Este 
projeto trouxe os pressupostos teóricos necessários para a realização da sequência 
didática exposta, bem como sua execução em uma turma do ensino médio. 

Portanto, este trabalho vem contribuir para a área das linguagens no intui-
to de entender os processos comunicativos atuais e, ao mesmo tempo compro-
var como a utilização dos gêneros digitais nas aulas de língua portuguesa pode 
enriquecer os estudos da prática da linguagem. Para trabalhos futuros, sugere-se 
realizar uma pesquisa junto aos professores de língua portuguesa da educação 
básica sobre a utilização dos gêneros digitais em sala de aula.
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Introdução

Ao pesquisarmos sobre o tema tecnologia observamos que, desde as mais 
antigas culturas e ao longo da história ocorreram muitas descobertas e mudan-
ças na busca para melhorias dos recursos usados no trabalho ou vida diária, 
descobertas como o fogo e a criação de artefatos marcam o início do desenvolvi-
mento tecnológico e no século XIX, com o surgimento da computação as tecno-
logias ganham espaços em pesquisas, desta forma as tecnologias da informação 
e comunicação passam a desenvolver uma crescente evolução.

Atualmente a tecnologia está presente em todas as áreas de nossas vidas, 
buscando melhorar nosso cotidiano e formas de trabalho, com as novas tecnolo-
gias da informação e comunicação, a evolução é contínua: na área da educação 
são implantados recursos digitais e ferramentas interativas como os games; na 
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área da indústria á robótica proporciona mais confiança, rapidez, e precisão, à 
robótica também é usada na área da saúde, segurança, entre outras áreas que se 
beneficiam cada vez mais; na área do comércio a realidade virtual e a internet 
das coisas reinventam grandes feitos na forma de viver e o fazer de tarefas sim-
ples, em todas as áreas da ciência e no cotidiano das pessoas. Atividades como 
andar em um carro inteligente e autônomo que não precisa de motorista é uma 
grande mudança e realidade que presenciamos atualmente. Para este artigo, o 
enfoque principal são a utilização das TICs, as inovações e a educação.

Sobre a educação, Bazzo, Pereira e Bazzo (2014) entendem que estamos 
cientes da possibilidade de uma educação tecnológica efetivamente transformado-
ra, voltada para o cuidado com a formação humana e interligada às questões da 
ciência e da tecnologia. Por isso, faz-se necessário a utilização de práticas inovado-
ras em sala de aula, em que o aluno seja o protagonista de suas conquistas e tenha 
no professor uma referência e apoio mediador na construção do conhecimento.

Para tanto, é extremamente importante que os alunos tenham acesso às novas 
tecnologias durante as aulas como parte integrante do cotidiano escolar, pois num 
mundo globalizado e conectado como o nosso, não se pode mais conceber o pro-
cesso de ensino e aprendizagem sem o intermédio de uma tecnologia e/ou Internet.

A seguir, será feita a descrição com uma abordagem de algumas das prin-
cipais novas tecnologias da informação e comunicação, a partir de uma pesquisa 
bibliográfica sobre o tema.

Desenvolvimento

As tecnologias digitais trouxeram novas perspectivas à educação e es-
tão modificando as metodologias de ensino e aprendizagem. Dessa maneira, 
o professor precisa estar preparado para lecionar na realidade dessa nova era 
do conhecimento e, para isso, adquirir e desenvolver competências pedagógicas 
necessárias sua prática docente.

Assim, um dos principais desafios que os professores da educação básica en-
frentam em sala de aula é o desinteresse dos alunos pelas aulas, o que muitas vezes 
vem acompanhado por indisciplina e baixos rendimentos. Isso acontece porque há 
um choque cultural entre o que o professor e aluno. Haja vista que, o professor, imi-
grante digital, ainda transita muito devagar pelo ambiente tecnológico, enquanto o 
aluno, nativo digital, tem sua vida toda estruturada pelas novas tecnologias.

Segundo Mattar (2010), Prensky desenvolveu o conceito de nativos e imi-
grantes digitais em vários textos. Os nativos digitais são aqueles que já nasceram 
e cresceram na era da tecnologia, enquanto os imigrantes digitais nasceram na 
era analógica (...). Por isso, é de suma importância conhecer as TICs que podem 
e devem estar presente nas práticas pedagógicas.
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A gamificação 

A gamificação é um processo novo que utiliza recursos muito antigos, os 
jogos, para integrar o universo de jogo em um ambiente não-jogo. Esta dinâmica 
está sendo voltada para a educação a fim de dinamizar o processo ensino-apren-
dizagem, bem como torná-lo atraente, prazeroso e efetivo. (SILVA et al., 2015)

Fardo (2013), salienta que a gamificação consiste em uma estratégia ade-
quável aos processos ensino-aprendizagem nas instituições de ensino e, que, a 
utilização dos mesmos nesses processos objetivam o aumento do envolvimento 
e dedicação dos alunos.

Entretanto, entende-se que a ligação do homem com os jogos não é re-
cente, pois estes fazem parte da vida humana desde os primórdios, quando o 
mesmo procurava formas para distrair-se, integrar-se e de interagir com o outro. 
A necessidade de tornar-se parte de um todo e estar entre os pares de maneira 
harmônica e prazerosa está intrínseca no ser humano e a conexão entre essa 
necessidade e o desenvolvimento educacional reestabelece um novo modo de 
aprender. (MATTAR, 2010)

Para Murcia (2005), o jogo (...) é uma constante em todas as civilizações, 
esteve sempre unido à cultura dos povos, a sua história, ao mágico, ao sagrado, 
ao amor, a arte, a língua, a literatura, aos costumes, a guerra.

As novas tecnologias e os games digitais desenvolveram-se estrondosa-
mente nas últimas décadas e modificaram as formas de pensar, agir, interagir e 
de aprender. Assim, esse movimento interferiu diretamente no ambiente escolar 
e no processo ensino-aprendizagem.

“(...)A tecnologia está levando a grandes mudanças na economia, na nos-
sa forma de nos comunicarmos e relacionarmos com os outros, e cada vez 
mais no modo como aprendemos. No entanto, nossas instituições educa-
cionais foram construídas em grande parte para outra era, baseadas em 
uma era industrial, em vez de digital.” (BATES, 2017, p.49)

Para Mattar (2010), os games fazem parte do cotidiano dos alunos e que 
uma boa parte dos lares brasileiros tem acesso a eles devido a disseminação dos 
dispositivos móveis; desta forma, o número de gamers aumentou significativa-
mente e a educação não está visualizando o grande potencial desse fenômeno 
para auxiliar no processo ensino-aprendizagem.

Apesar de existirem alguns estudos e pesquisas sobre a utilização das TIC 
e, especificamente, dos games no processo ensino-aprendizagem, a efetiva trans-
formação em sala de aula ainda é muito precária e pouco difundida. Por isso, 
há a necessidade de trabalhos que realizem a junção entre teoria e prática para 
que haja uma mudança de pensamento e de práxis nos docentes da educação 
brasileira. (BATES, 2017)
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Jogos Sérios e a Aprendizagem

Quando pensamos em jogos sérios ou games na maioria das vezes asso-
ciamos a diversão e ao momento de lazer, mas pesquisas recentes mostram que 
os games e os jogos digitais, além de proporcionar diversão trazem benefícios a 
aprendizagem e conforme Presky (2012): O game caracteriza uma brincadeira, 
pois através desta ação do brincar no caso jogar é a maneira original de aprender 
e também a forma universal para atingir a aprendizagem.

Dentro desta ótica os games digitais vêm proporcionando uma grande mu-
dança na forma de aprender, pelo fato do prazer que o game possibilita e Prensky 
(2012), aponta que: A aprendizagem baseada em jogos digitais funciona principal-
mente por três razões: 1º o envolvimento acrescentado do fato de a aprendizagem ser 
colocada em um contexto de jogo. 2º o processo interativo de aprendizagem empre-
gada, dependendo dos objetivos. 3º a maneira como os dois são unidades no total.

Desta forma, os jogos digitais proporcionam aprendizagem, pelo fato de 
possibilitar envolvimento, interação e fluidez, com isso os jogos digitais vêm 
provocando uma grande mudança na educação, os jogos além de serem usados 
na aprendizagem educacional, também estão sendo aplicados em treinamentos 
militares ou empresariais e na comunicação interpessoal. 

De acordo com Mattar (2010): Esta geração aprende fazendo (não lendo 
manuais ou assistindo palestras) trabalhando em grupo e interagindo, são multi-
tarefas, exploradores, multimídia e com expectativa de aprendizagem.

Outro ponto importante referente os jogos digitais dentro desta perspecti-
va de novas tecnologias da informação e comunicação é a taxonomia dos jogos 
digitais, que trata sobre as características dos games e estás possibilitam a ho-
mogeneidade, estás diferenças significam o sucesso da maioria dos jogos e ao 
analisarmos este assunto Prensky (2012): cita taxonomia dos jogos, atualmente 
são classificados em oito gêneros: ação, aventura, esportes, estratégias, luta, que-
bra-cabeça, role-play e simulação.

Analisando os apontamentos de Prensky (2012), entendemos que existem 
vários tipos de jogos digitais, eles se encaixam em diferentes áreas do conheci-
mento, estes possibilitam mudanças necessárias para os fazeres pedagógicos e sua 
aplicação pode ser educacional ou em ambientes empresariais em treinamentos e 
desta forma, os jogos digitais apresentam um crescimento, porque servem para o 
lazer e aprendizagem, possibilitando inovação e sucesso a esta tecnologia.

Robótica

A robótica gera avanços em todas as áreas proporcionando segurança, pre-
cisão, conforto, comodidade, confiança entre outros benefícios é uma tecnologia 
surpreendente, que tem proporcionada grandes mudanças em todas as áreas.
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Estudos recentes apontam que os robôs tornaram-se nossos parceiros na 
indústria, no uso doméstico e no comércio, os robôs trabalham nas fábricas, nas 
salas de operação, ordenham vacas, dirigem carros inteligentes através da tec-
nologia buscam melhores rotas, desviando de obstáculos com precisão, propor-
cionando segurança no trânsito, os robôs são programados para assumir tarefas 
difíceis ou de apoio, como desarmar uma bomba ou localizar pessoas em locais 
de alto risco, como em situações de desmoronamento de prédios.

Conforme a pesquisadora Rus (2015): A onipresença da robótica perso-
nalizada é um desafio, mas tornou seu escopo e da onipresença da computação, 
formulada há cerca de vinte e cinco anos. Hoje podemos dizer que a computa-
ção é onipresente, é um serviço que está disponível a qualquer hora e local.

Dentro desta perspectiva, das novas tecnologias da informação e comu-
nicação, a robótica possibilita grandes inovações em diversas áreas e tarefas no 
cotidiano das pessoas e o grande potencial é ser solução e viabilizar qualidade 
de vida, o que tornou a robótica indispensável e pesquisas nesta área aumentam 
e o mercado para implantação de novas tecnologias se expande cada vez mais.

Outro ponto importante dentro deste assunto é o mito que os robôs iram subs-
tituir o trabalho humano, pensar ou acreditar nisto é um equívoco, a verdade é que 
novos empregos surgiram com a computação, com tendências de melhorias, alguns 
empregos serão extintos, ou seja, em diferentes áreas a robótica facilita a execução de 
tarefas difíceis, deste modo os robôs colaboram e contribuem muito com as pessoas.

Desta forma a automatização, a modernização das indústrias ou fabricas 
é necessária e Rus (2015) aponta que o objetivo da robótica não é substituir aos 
seres humanos e sim viabilizar novas formas que possibilitam as pessoas cola-
borar de forma mais eficaz, a modernização e automatização das fabricas traz 
benefícios e cada vez mais se faz necessária. 

A Internet das coisas - IOT

A internet das coisas é um sistema de tecnologia disponível em diferentes 
dispositivos, que possibilita inteligência aos equipamentos e compartilhamento 
de informações aos usuários através da conectividade das coisas com as pessoas, 
gerando conforto, segurança e praticidade no dia a dia em todas as áreas e den-
tro das novas tecnologias da informação e comunicação é um dos sistemas que 
terá muitos avanços de desenvolvimento e inovação, pois é uma tecnologia que 
tem muito campo de pesquisa, e o que garantirá o sucesso será a inovação e a 
busca da superação dos desafios encontrados.

De acordo com os autores Chui et al. [4]:  A definição comum de Internet 
das coisas é definida como: Internet das coisas (IOT) é uma rede de objetos físicos. 
A internet não é apenas uma rede de computadores, mas evoluiu para uma rede de 
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dispositivos de todos os tipos e tamanhos, veículos, smartphones, eletrodomésticos, 
brinquedos, câmeras, instrumentos médicos e sistemas industriais, animais, pessoas, 
edifícios, todos conectados, todas as informações de comunicação e compartilhamen-
to baseadas em protocolos estipulados a fim de alcançar reorganizações inteligentes, 
posicionamento, rastreamento, segurança e controle e até mesmo monitoramento on-
line pessoal em tempo real, atualização online, controle de processo e administração.

A partir desses conceitos citados acima, podemos entender a utilidade da 
internet das coisas e quanto proporcionam facilidade na execução de muitas ta-
refas, como por exemplo, na área da segurança, as informações captadas nas câ-
meras de monitoramento externo são compartilhadas com serviços de trânsito, de 
segurança entre outros serviços e com isso torna os serviços com mais agilidade e 
rapidez na solução de problemas, possibilitando prevenção, em alguns casos, re-
duz custo na execução de serviços. Pesquisas apontam vários benefícios e segundo 
Bauer et. al, [5]: A internet das coisas refere-se à rede de objetos físicos por meio 
do uso de sensores, atuadores e outros dispositivos incorporados que podem cole-
tar ou transmitir informações sobre objetos. Os dados acumulados a partir desses 
dispositivos podem ser analisados para otimizar produtos, serviços e operações.

A interoperabilidade e a troca de informações é uma capacidade que inte-
gra o mundo virtual ao mundo físico, esse compartilhamento de informações é 
o grande valor da internet das coisas, que viabiliza agilidade na solução de um 
problema com confiança para os usuários, através desta comunicação a resposta 
necessária para resolver ou encaminhar soluções.

Tecnologia 5G

O 5G é a evolução da internet sem fio, está sendo a progressão do 2G, 
3G, 4G o 5G é sucessora, porém com grandes avanços, sua velocidade de down-
load é 200 vezes mais rápida e a velocidade de upload é 100 vezes mais rápida 
que a última geração, conforme pesquisa realizada pela revista OECD publishing 
(2013), 5G representa um avanço na tecnologia móvel e como as redes móveis 
podem ser pensadas ao fornecer extensões de redes fixas, o que aumentará as 
capacidades de banda larga em todas as áreas da economia e sociedades digitais.

Desta forma a tecnologia 5G viabilizará novas oportunidades em todas as 
áreas digitais como internet das coisas, robótica, realidade virtual e toda a econo-
mia global, pois com a possibilidade de longo alcance e rapidez na latência, torna-
rá a comunicação massiva em qualquer lugar será possível conectar-se à internet.

Vários países estão investindo nesta tecnologia, inclusive o Brasil e este 
país tem extensões continentais, a abrangência da internet de qualidade chegará 
às áreas rurais e regiões mais afastadas dos centros urbanos, devido a frequência 
deste serviço de internet sem fio operar em faixa de 26 GHZ, isto representa 
uma grande evolução, muitas possibilidades de avanços, muitas melhorias na 
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área digital e potencial para atender as novas demandas, e com isso terá uma 
estimulação na economia digital. 

Conclusão

O presente artigo apresenta as principais tecnologias da atualidade e que 
podem e devem ser inseridas no cotidiano escolar. Nesse sentido, entende-se a 
importância de aliar as tecnologias digitais às práticas pedagógicas para que o 
processo de ensino e aprendizagem seja realmente efetivo.

Para trabalhos futuros, sugere-se ampliar a pesquisa para estudos de caso 
que impliquem na utilização das tecnologias supracitadas e que traga os resul-
tados para contribuir com à comunidade científica e para a educação brasileira.
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1. Introdução

Com esse artigo vamos percorrer os caminhos da gestão de Tecnologia e 
Inovação do Estado de Santa Catarina, passando pela gestão da tecnologia na 
educação bem como nas escolas, como também o uso de tecnologia pelos pro-
fessores da rede estadual de ensino.

Desse modo vamos analisar as ações do Centro de Informática e Automação 
do Estado de Santa Catarina (CIASC) frente ao desenvolvimento de soluções tec-
nológicas inovadores no estado, que tem como objetivo entregar ao cidadão catari-
nense serviços mais modernos, ágeis e alinhados à transformação digital. Veremos 
quais as tecnologias estão voltadas para a educação, bem como a implantação de 
ferramentas e plataformas digitais de acesso dos professores nas escolas.

Através de uma pesquisa bibliográfica por meio de artigos e livros como 
o DigCompEdu e também documentos DCN e BNCC que norteiam a imple-
mentação das tecnologias voltadas para a formação dos professores, bem como 
o Relatório de Administração 2021 a Diretoria Executiva do SIASC e do Plano 
Estadual de Inovações e Tecnologia Educacional – SC 2017, serão a base deste 
trabalho.  Segundo Gil (p.44, 2002) “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida 
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com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e arti-
gos científicos.” Traz ainda que muito embora existem pesquisas desenvolvidas 
exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.

A partir dos das referências observou-se a importância da gestão do conhe-
cimento, da tecnologia e inovação desenvolvidas no estado de Santa Catarina ao 
longo de 47 anos realizadas pelo CIASC. Que por meio da gestão, planejamento 
e investimentos em tecnologia alavancou a qualidade dos serviços prestados aos 
cidadãos catarinense.

As questões levantadas nesta pesquisa tratam das tecnologias implantadas 
na educação. Como os sistemas e plataformas vem contribuindo para o desen-
volvimento da competência do professor?  Como os professores vem utilizando 
as tecnologias disponíveis na escola? 

Assim, diante destes questionamentos definiu-se os objetivos deste artigo, 
apresentar como o Estado de Santa Catarina por meio do CIASC vem implemen-
tado a gestão de tecnologia e inovação e comunicação, por meio de sistemas e 
plataformas desenvolvidos para a secretaria de educação, visando compreender 
como este processo das novas tecnologias vem sendo assimilado pelos professores.

Por fim, este trabalho está estruturado em seis seções, incluindo esta intro-
dução e a listagem das referências ao final. A segunda seção apresenta a funda-
mentação teórica e a terceira descreve os procedimentos metodológicos utilizados.

2. Referencial Teórico

2.1- Gestão da Tecnologia e Inovação do Estado de Santa Catarina

Com a missão “Prover soluções inovadoras em tecnologia, visando a me-
lhoria da administração pública em Santa Catarina e dos serviços prestados ao 
cidadão5”, o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina 
(CIASC) neste ano de 2022 completará 47 anos de fundação onde a gestão da 
tecnologia, informação e comunicação são os responsáveis pelo desenvolvimen-
to e expansão de suas funções. Para ALMEIDA (2016, P. 49) “A gestão do co-
nhecimento é uma ferramenta estratégica essencial e tem importante papel na 
habilidade das empresas em inovar com sucesso.” 

Assim, por meio da gestão do conhecimento e da estruturação de suas 
competências, o CIASC teve suas funções ampliadas no decorrer dos anos. 
Em 13 de agosto de 1975 surgiu a Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de Santa Catarina (PRODASC) com o objetivo de processar, de tra-
tar os dados, as informações e dar assessoramento técnico para os órgãos da 
Administração Pública e entidades privadas do Estado de Santa Catarina. Nos 

5 Fonte: https://www.ciasc.sc.gov.br/identidade-organizacional/
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anos 80 a PRODASC ampliou suas atividades. Em 13 de julho de 1987 houve 
uma importante reforma estatutária; a empresa assumiu um novo papel na ad-
ministração estadual passando a ser designada como Centro de Informática e 
Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC).  Com a Lei Complementar 
n° 284, de 28 de fevereiro de 2005, teve a autorização de transformar de Empresa 
de Economia Mista para Empresa Pública, mas só em dezembro de 2006 que foi 
realizado o efetivo registro na Junta Comercial de Santa Catarina. 

Neste momento foram definidas e regulamentadas as atribuições insti-
tucionais do CIASC, agora como órgão executor da política de tecnologia da 
informação e comunicação, tratamento de dados, informações e prestação de 
assessoramento técnico aos órgãos da Administração Direta e às entidades da 
Administração Indireta.  Com a Lei Complementar nº 534 de abril de 2011, o 
CIASC teve, mas uma ampliação em suas atribuições passando a gerenciar a 
governança eletrônica do Estado de Santa Catarina. Por fim, com o Decreto 
nº 220 de junho de 2015 é determinado ao CIASC a atribuição de padrões de 
tecnologia da informação e governança eletrônica aos órgãos e as entidades da 
Administração Pública estadual. 

A administração precisa estabelecer as áreas para quais os colaboradores 
devem direcionar seus esforços de aprendizagem (foco); definir as metas (estra-
tégia); e instituir elementos culturais voltados à inovação, aprendizado e com-
prometimento (motivação). (STRAUHS, 2012, p. 56).

Diante disso, o CIASC por meio de valores como responsabilidade, con-
fiabilidade realiza a gestão do conhecimento e compartilhamento das informa-
ções e inovações, dividindo seu trabalho em quatro grandes áreas de atuação:

O Datacenter SC contempla os serviços relacionados à disponibilização de 
servidores e hospedagem de sistemas.  Na área de Software são desenvolvidos 
e mantidos os principais sistemas computacionais utilizados pelo governo do 
Estado. A Infovia SC realiza a gestão da rede de dados do governo e o pro-
vimento de internet aos órgãos do Estado. A Inteligência SC organiza e dis-
ponibiliza os dados de diversos órgãos de governo para que gestores públicos 
possam utilizá-los na tomada de decisão por meio da Plataforma BoaVista. 
Fonte texto site SIASC: https://www.ciasc.sc.gov.br/areas-de-atuacao/

Cada uma dessas áreas corresponde a importância dessa atividade de 
atuação voltada à Tecnologia da Informação e Comunicação, buscando sempre 
explorar as mais inovadoras tecnologias bem como, manter o melhor funciona-
mento dos serviços prestados. No Relatório de Administração 2021 a Diretoria 
Executiva do CIASC informa (2001, P.4) que as entregas do CIASC priorizam 
a segurança da informação e potencializam os serviços prestados para os órgãos 
públicos, com investimentos constantes em infraestrutura, como a moderniza-
ção dos sistemas de geração de energia elétrica e de refrigeração, e na aquisição 



AnA PAulA uliAnA MAson | MArcilení dos sAntos (orgAnizAdorAs)

154

de novas soluções de Firewall, Armazenamento e Backup.
Todo investimento disponibilizado para as inovações tecnológicas nos se-

tores público/privado é de suma importância, de modo que estas organizações 
encontrem a melhor opção em soluções naquilo que realizam. 

Neste sentido, o Estado de Santa Catarina vem desenvolvendo sua gestão 
tecnológica visando melhorar a administração e gestão pública, com soluções 
inovadoras entregar aos cidadãos qualidade nos serviços prestados. 

2.2- Gestão da Tecnologia e Inovação na Educação

O Estado de Santa Catarina vem investindo nos processos de tecnologia 
e gestão da informação e comunicação em diversas áreas, veremos como vem 
ocorrendo essa evolução na área da Educação. 

Assim, o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina 
(CIASC) desenvolve o Sistema de Gestão Educacional de Santa Catarina 
(SISGESC) diretamente ligada a Secretaria de Estado da Educação (SED), com o 
objetivo de gerenciar e controlar toda as informações relativas à educação, vinda 
dos alunos, dos professores e das escolas estaduais. Essa importante ferramenta na 
gestão da informação, possibilitou que os processos de planejamento e tomada de 
decisão das ações pedagógicas ocorressem com transparência, no que se refletiu 
uma grande mudança de paradigma na administração escolar catarinense.

No Plano Estadual de Inovações e Tecnologia Educacional – SC, através 
do Secretário de Estado da Educação (Gestão: 2012-2018) Eduardo Deschamps 
nos coloca:

Assim, as novas possibilidades de organização do processo de ensino-apren-
dizagem utilizando as novas tecnologias educacionais torna-se uma possi-
bilidade promissora de ultrapassar a barreira do ensino e da gestão escolar 
padronizada, para um ensino e uma gestão mais customizada. Desta forma, 
os gestores escolares terão em mãos sistemas que auxiliam em um melhor pla-
nejamento do uso dos recursos disponíveis. Uma escola onde o aluno possa 
estudar no seu ritmo e no seu tempo. (2017, p. 6)

O plano Estadual de Inovações e Tecnologia Educacional – SC, expõe 
alguns conceitos que embasaram ferramentas dinâmicas de colaboração sobre 
o ponto de vista da inovação tecnológica como vetor de desenvolvimento que 
possam efetivamente impactar na educação assim como o seguinte aspecto: “A 
gestão: uma vez que esta é essencial para promover ganhos de eficiência para 
otimizar recursos alocados para educação, com a formação de banco de dados 
que geram informações importantes para tomada de decisões (2017, P.10)”.

Ao passo que as inovações iam chegando nas escolas, alunos e princi-
palmente professores começavam a interagir com elas. Porém, em 2020 uma 
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pandemia histórica de vasta proporção assolou o mundo; a humanidade preci-
sou parar e encontrar soluções para o enfretamento da própria doença como do 
enfrentamento de “trazer a vida de volta ao normal”. 

Diante disso, o CIASC assumiu uma responsabilidade ainda maior, en-
contrar soluções inovadoras para continuidade do processo ensino-aprendiza-
do no formato da Educação a Distância (EaD) para toda a rede de ensino de 
Santa Catarina. Devido as restrições de circulação e com o isolamento social, o 
Estado emitiu a Resolução CEE/SC nº 009 de 19/03/2020: que trata do regime 
especial das atividades escolares não presenciais, como medida de prevenção e 
combate ao contágio do coronavírus (Covid 19) e nesse primeiro momento as 
aulas aconteceram totalmente de modo on-line EaD; num segundo momento 
com um melhor controle da pandemia, a SED estabeleceu por meio do Decreto 
nº 1003 de 14/12/2020,  regras condições gerais para a retomada das atividades 
presenciais que ocorreram de início no formato hibrido; fatos que demanda-
ram muito planejamento e comunicação e inovação do Centro de Informática e 
Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC).

De acordo com o Centro de Gestão e estudos Estratégicos (CGEE, 2021, 
p. 40): Inovações surgem a partir de novos conhecimentos ou de uma combina-
ção diferenciada de conhecimentos existentes. Nesse contexto, a educação está 
intrinsicamente ligada à inovação. 

A pandemia covid-19 trouxe muitos desafios e oportunidades para toda 
a sociedade; muitas soluções inovadoras foram encontradas através da busca de 
sair do caos. Assim, o papel da tecnologia e da inovação foram decisivos neste 
momento na vida dos alunos/professores/escolas.

Desse modo, precisou-se criar outras formas de gerenciar e operaciona-
lizar o processo de ensino e aprendizagem. O CIASC otimizou ainda mais o 
trabalho dos professores e da gestão escolar com a distribuição de turmas do 
SISGESC integradas com o Google Classroom de acesso dos professores. 
Descrito Relatório de Administração 2021 -SIASC:

Reformulação da integração do SISGESC - Sistema de Gestão Escolar 
de Santa Catarina com a plataforma do Google Classroom de ensino à 
distância. A parceria iniciou em 2020 com a pandemia e em 2021 foram 
criadas e integradas ao SISGESC mais de 5 milhões de turmas na plata-
forma. As turmas são segmentadas por disciplina para que cada professor 
tenha autonomia para gerenciá-la e disponibilizar os conteúdos referentes 
à sua disciplina. (2021, p. 18)

O CIASC desenvolveu várias ferramentas voltadas à educação, entre elas 
estão as plataformas para professores e alunos. Produtos como os Aplicativos: 
Estudante On-line SC, que visa facilitar o acompanhamento da vida escolar do 
aluno e da escola, por parte de seus responsáveis; e o Professor On-line SC que 
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vem para aperfeiçoar e tornar mais ágil o trabalho do professor (também com 
disponibilidade na plataforma Google Classroom). O Google Classroom se tor-
nou uma alternativa para melhorar o processo ensino-aprendizagem, proporcio-
nando um ambiente exclusivo de comunicação do professor com seus alunos. 
Outra grande vantagem, estes dados ficam disponíveis via SISGESC à gestão 
escolar, para que o pedagógico possa acompanhar a rotina de trabalho de cada 
professor para possível tomada de decisão e encaminhamentos relativos ao pro-
cesso ensino e aprendizagem objetivando elevar a qualidade da educação.

Porém esse processo de assimilação, inovação e desenvolvimento da com-
petência digital, para muitos professores, não foi, e para alguns não está sendo 
um “caminho” fácil. Foram enfrentados muitos desafios e superados muitos 
obstáculos, pois muitos destes profissionais não tinham ou estão em busca de 
desenvolver as competências e a habilidades digitais necessárias.

A gestão de competência se relaciona com a forma de planejar, organi-
zar e desenvolver as competências necessárias ao ramo de atuação. As 
competências podem ser manifestadas nas relações entre os conhecimen-
tos, habilidades e atitudes humanas e são reveladas nas atividades diárias. 
(STRAUHS, 2012, p.67) 

Mas para fazer frente ao grande desafio, não podemos separar o pensar e 
o fazer educação dos avanços tecnológicos, essa construção depende de planeja-
mento e organização por parte das administrações públicas e privadas. 

Diante disso, viu-se a profunda necessidade de repensar a formação do pro-
fessor de forma continuada, buscando programas e estratégicas pedagógicas que 
pudessem implementar uso das tecnologias com interação no ambiente escolar.

Segundo o Centro de Gestão e estudos Estratégicos (CGEE):

A criação de conhecimento e a inovação derivada dele são altamente depen-
dentes de pessoas. A educação tem um papel fundamental nessa relação, uma 
vez que possibilita o desenvolvimento de pessoas capazes de criar, comparti-
lhar e aplicar o conhecimento. Assim, a formação de profissionais qualifica-
dos para a inserção socioprodutiva exige cada vez mais conhecimentos para 
contribuir com o desenvolvimento de novas tecnologias, de transformações 
dos processos produtivos e das relações comerciais e sociais. Isso demanda, 
de um lado, competências técnicas específicas da ocupação (hard skills) e, de 
outro, competências como criatividade, trabalho em equipe, construção de 
soluções e atuação com autonomia (soft skills), entre outras. (2021 p. 40)

Paralelamente a organização da estrutura física, a Secretaria de Educação 
de Santa Catarina (SED) elaborou treinamentos e cursos on-line que pudessem 
no primeiro momento auxiliar os professores a utilizar as plataformas que foram 
disponibilizadas pelo Estado.

Contudo, mas que disponibilizar cursos e capacitações, precisamos 
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motivar os professores a desenvolver as competências necessárias para utilizar 
tecnologia nas suas aulas.  

Enquanto profissionais dedicados ao ensino, necessitam, além das com-
petências digitais gerais para a vida e o trabalho, de competências digitais 
específicas ao educador para serem efetivamente capazes de utilizar tecno-
logias digitais para o ensino. (LUCA E MOREIRA, 2018, P. 15).

Enfim, enquanto agente transformador o professor, profissional em edu-
cação deve estar sempre buscando desenvolver sua competência digital, pois isto 
se reflete na sua própria vida como também na formação de seus alunos, pois 
estes já estão na era da tecnologia. 

2.3- Gestão de tecnologia e Inovação dos Professores

Investimentos em soluções tecnológicas inovadoras fazem parte do cres-
cimento e estruturação de uma sociedade evoluída. A tecnologia atrelada a edu-
cação se torna “mola” impulsionadora para a evolução da humanidade. Neste 
sentido, o gerenciamento da informação de dados na educação vem promoven-
do uma gestão escolar mais eficaz, consequentemente elevando a qualidade do 
ensino. Porém, muitas das ferramentas elaboradas pelo SIASC para a Secretaria 
de Estado da Educação de uso exclusivo do professor, encontrou muitas barrei-
ras para serem colocadas em prática. 

Preocupação de se pensar e desenvolver competências digitais nos profes-
sores estão presentes em documentos oficiais que regulam toda a educação no 
país.  Assim Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) pensando na estrutura-
ção do ensino nacional, fundamentaram metas e objetivos nas quais definem as 
competências e as diretrizes de toda Educação Básica, como também incentivar 
o permanente desenvolvimento intelectual dos professores voltados para a for-
mação inicial e continuada.

Assim, hoje, exige-se do professor mais do que um conjunto de habilidades 
cognitivas, sobretudo se ainda for considerada a lógica própria do mundo 
digital e das mídias em geral, o que pressupõe aprender a lidar com os nati-
vos digitais. Além disso, lhe é exigida, como pré-requisito para o exercício da 
docência, a capacidade de trabalhar cooperativamente em equipe, e de com-
preender, interpretar e aplicar a linguagem e os instrumentos produzidos ao 
longo da evolução tecnológica, econômica e organizativa.  (DNC, 2013, p. 59)

Podemos ver que questões como competências e habilidades em tecnolo-
gias digitais permeiam as orientações e diretrizes nacionais, que trazem a preo-
cupação com a formação dos professores.  

O Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores (DigCompEdu) 
nos traz:” ...que os educadores precisam de um conjunto de competências digitais 
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específicas para a sua profissão de modo a serem capazes de aproveitar o potencial 
das tecnologias digitais para melhorar e inovar a educação.” (LUCA E MOREIRA, 
2018, P. 8). 

O DigCompEdu é um documento que apresenta um quadro para o desen-
volvimento das competências digitais dos educadores na Europa. Com objetivo de 
promover a competência digital dos educadores de modo que se utilizem de todo 
recurso das tecnologias digitais para melhorar a educação. Um importante docu-
mento que nos serve de base de análise no percurso do desenvolvimento do pro-
fessor quanto a necessidade de dominar as tecnologias digitais, tanto no pessoal 
quanto no profissional, fator fundamental para se inserir na contemporaneidade.

A Secretaria de Estado da Educação SC, vem se esforçando para a demo-
cratizar do uso da tecnologia no ambiente escolar. Assim vemos que o Plano 
Estadual de Inovação e Tecnologia Educacional – SC (2017) elaborou um do-
cumento que orienta a implementação de ações inovadores e tecnológicas na 
educação, no período de 2018 a 2022. Com investimentos em infraestrutura, 
conteúdos e recursos digitais, enfim uma visão do potencial impacto positivo da 
tecnologia para elevar a qualidade do ensino nas escolas.

Porém, tão quanto importantes os recursos tecnológicos disponíveis na es-
cola, são os recursos humanos: os professores, os profissionais da educação pre-
cisam desenvolver competências/habilidades para gerenciar toda a infraestrutu-
ra oferecida no ambiente escolar; para que esta tecnologia não fique obsoleta. 

Assim podemos observar a elaboração de um modelo no DigCompEdu:

O Quadro DigCompEdu reflete sobre instrumentos existentes de competên-
cia digital para educadores. O seu objetivo é sintetizá-los num modelo coeren-
te que permita a educadores, de todos os níveis de educação, avaliar e desen-
volver de forma abrangente a sua competência digital pedagógica. (2018, P.13)

Figura 01:Área e Âmbito do DigCompEdu

Fonte: (LUCAS; MOREIRA, 2018 P.15)
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A Figura 01: área e âmbito do DigCompEdu apontam caminhos para o 
desenvolvimento das competências profissionais dos educadores que vai do item 
1: Envolvimento profissional; 2: Recursos digitais; 3: Ensino e aprendizagem; 4: 
Avaliação; 5:Capacitação dos aprendentes; 6: Promoção da competência digital 
dos aprendentes. Este modelo proposto é mais uma referência que vem para 
estimular as discussões sobre as “exigências” relativas à competência digital dos 
professores como também uma formação continuada. 

Entretanto, diante de uma calamidade de saúde pública, que foi a pande-
mia COVID 19, fez ativar o botão de alerta dos órgãos e entidades públicas/priva-
das. Nunca pensou-se tanto em novas formas do processo ensino e aprendizado. 

Diante disso a Secretaria de Estado da Educação- SC por meio do CIASC 
desenvolvem com rapidez plataformas e aplicativos para a retomadas das aulas.  
Num primeiro momento observou-se que alguns professores encontraram difi-
culdades para usar e interagir com seus alunos. 

Mas quando há busca do conhecimento, envolvimento dos professores 
suas dificuldades são superadas, assim como descreve DigCompEdu:

A competência digital dos educadores é expressa pela sua capacidade para 
utilizar tecnologias digitais, não só para melhorar o ensino, mas também 
para as interações profissionais com colegas, aprendentes, encarregados 
de educação e outras partes interessadas. É expressa, também, pela sua 
capacidade para utilizá-las para o seu desenvolvimento profissional indivi-
dual e para o bem coletivo, e inovação contínua na instituição e no ensino. 
(LUCA E MOREIRA, 2018, P. 19).

Questionamentos sobre o quanto está satisfatório o conhecimento em com-
petências digitais dos professores, devem fazer parte da gestão escolar e das secre-
tarias de educação em todos os níveis. Para que se busque soluções que venham 
ao encontro das diretrizes que norteiam o ensino. Para que no percurso formati-
vo do professor ele possa desenvolver tais capacidades e habilidades descritos no 
DigCompEdu, como também prevê as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN): A 
base nacional comum organiza-se, a partir de então, em três áreas de conhecimento: 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas 
Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias. (DCN, 2013, Pag. 156)

Assim como, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) normatiza e 
define as aprendizagens essenciais desenvolvidas ao longo das etapas e modali-
dades de ensino, coloca aos professores um grande desafio na disseminação do 
uso da tecnologia.

As aprendizagens essenciais definidas na BNCC do Ensino Médio estão 
organizadas por áreas do conhecimento (Linguagens e suas Tecnologias, 
Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 
Ciências Humanas e Sociais  Aplicadas),  conforme estabelecido no artigo 
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35-A da LDB. Desde que foram introduzidas nas DCNEM/1998 (Parecer 
CNE/CEB nº 15/199856), as áreas do conhecimento têm por finalidade 
integrar dois ou mais componentes do currículo, para melhor compreen-
der a complexa realidade e atuar nela. (BNCC, pag.469-470)

No entanto, por mais que se tenha percebido a fragilidade, de muitos 
professores, seja por falta de formação que desenvolva as competências digitais 
efetivas ao trabalho de docência; seja porque estes professores encontram-se pa-
rados/desatualizados por falta de vontade ou desmotivados.

Contudo, a maioria dos professores são dedicados e com capacitações e 
formação continuada fazem a diferença no processo ensino e aprendizagem. O 
DigCompEdu fala: Os educadores são exemplos para a próxima geração. Por 
isso, é vital que estejam equipados com a competência digital que todos os cida-
dãos necessitam para participar ativamente numa sociedade digital. (LUCA E 
MOREIRA, 2018, P. 15).

Enfim, toda a sociedade passou a olhar para a atuação do professor, seu 
protagonismo diante das mudanças inovadoras, das ferramentas de trabalho. 
Agora não só mais os livros e quadro; o professor precisa dominar as tecnolo-
gias, desenvolver as competências digitais frente ao mundo moderno no qual se 
encontra. Visando o seu desenvolvimento pessoal e profissional contribuindo 
assim, para uma melhor interação com seus alunos tornando o ensino e apren-
dizagem significativo.

3. Procedimentos Metodológicos

Para a elaboração deste artigo, buscou-se um estudo bibliográfico de aná-
lise das informações relevantes a gestão da tecnologia, inovação desenvolvidas 
pelo Estado de Santa Catarina voltadas para a área da Educação, com enfoque 
na atuação do professor e no desenvolvimento de suas competências digitais que 
resulta numa melhor qualidade de ensino.

3.1 Procedimentos Metodológicos

Este trabalho é um estudo de natureza qualitativa, conta também com 
característica documental e de pesquisa bibliográfica à medida que apresenta 
comentário, discussões dos autores sobre a gestão e inovação de tecnologias de-
senvolvidas pelo Estado de Santa Catarina, na educação voltadas ao professor e 
a sua competência em utilizar as tecnologias no seu trabalho, alvos desta pesqui-
sa.  Segundo Lakatos (2019, P.33) “Pesquisa bibliográfica é um tipo específico de 
produção científica: é feita com base em textos, como livros, artigos científicos, 
ensaios críticos, dicionários, jornais, revistas, resenhas, resumos”. 
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Assim, as referências utilizadas neste artigo, tratam-se de documentos 
como da Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), do Relatório de Administração 2021 a Diretoria Executiva 
do SIASC, do Plano Estadual de Inovações e Tecnologia Educacional – SC 
2017, DigCompEdu é um documento que apresenta um quadro para o desen-
volvimento das competências digitais dos educadores Europeus, bem como de 
livros e artigos retidos da Internet devidamente referenciados.

Segundo Gil:

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir 
ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla 
do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se 
particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados 
muito dispersos pelo espaço. (GIL, 2002, p.45)

Diante disso, este artigo apresenta uma análise sistemática das bibliogra-
fias, que no primeiro momento trata do histórico do planejamento, da gestão de 
tecnologia, inovação e comunicação realizadas pelo Estado de Santa Catarina. 
No segundo momento como as inovações geridas pelo CIASC aplicada na edu-
cação através de sistemas e plataformas vem modernizado a educação. No ter-
ceiro momento como os professores se encontram frente a utilização da tecno-
logia em sala de aula.

4. Resultados

Com este trabalho pode-se observar os investimentos que o Estado 
de Santa Catarina fez ao longo de 47 anos em Tecnologia da Informação e 
Comunicação por meio do Centro de Informática e Automação do Estado de 
Santa Catarina (CIASC). Observou-se também as inovações tecnológicas volta-
das para a Educação realizadas pelo CIASC, e como vem estruturando as ferra-
mentas educacionais disponibilizadas aos professores, bem como sua concepção 
na inclusão do uso das tecnologias no seu dia a dia.

Objetivo principal deste artigo volta-se a qualificação tecnológica dos pro-
fessores da rede estadual de ensino. Observando como estes profissionais estão 
de posse das competências digitais, como estão utilizando os sistemas e plata-
formas desenvolvidos pelo centro de informática do estado, pois há urgência 
necessidade de desenvolvimento das competências digitais destes profissionais 
buscando assim elevar a qualidade do ensino.

5. Considerações finais

Neste trabalho vimos o caminho das inovações percorrido pelo centro de 
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informática do Estado de Santa Catarina, passando aos sistemas e ferramentas 
disponíveis na escola e como estão impactando a vida dos professores.

O presente artigo trouxe uma análise de estudo bibliográfico: Artigos, docu-
mentos, livros, diretrizes, que apontaram os avanços tecnológicos ocorrido ao longo 
do tempo, aonde o estado viabilizam sistemas e ferramentas que auxiliam a educação.

Que diante uma pandemia buscou soluções tecnológicas para educação 
de modo que o ensino-aprendizagem ocorresse. A importância deste trabalho 
se dá na gestão da tecnologia e inovação que ocorreram na educação estadual 
voltadas no trabalho do professor com foco na transformação digital.
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E 
PARTICIPATIVA NO CONTEXTO ESCOLAR

Érika de Carvalho Silva1

Thenner Freitas da Cunha2

Introdução

A gestão escolar implica em tudo o que acontece no ambiente educa-
cional. Nesse cenário, cada escola segue sua proposta pedagógica baseada nos 
aspectos legais e normativos que devem ser utilizados para orientação e direcio-
namento ao gestor. O funcionamento da liderança democrática é essencial para 
a realização significativa de seus objetivos. É importante que todos os partici-
pantes do ambiente escolar tenham consciência da importância de uma lideran-
ça democrática e inclusiva. 

A gestão democrática implica a participação de todos os segmentos da 
unidade escolar, a elaboração e execução do plano de desenvolvimento da 
escola, de forma articulada para realizar uma proposta educacional com-
patível com as amplas necessidades sociais. LUCK (2000, p.27).

O objetivo desse artigo é analisar através de questionário enviado a pro-
fissionais que atuam no âmbito escolar, como essa gestão de fato está sendo 
aplicada nas escolas e qual a importância de todo o seu desenvolvimento para 
alcançar os resultados almejados. E para tal finalidade, a pesquisa buscou por 
realizar uma revisão dos estudos de autores sobre a gestão escolar democrática e 
sua atuação diária no âmbito escolar.

A tarefa da gestão escolar é descentralizar o movimento administrativo 
e pedagógico do sistema educacional. O resultado certamente é um aumento 
da autonomia, considerando as inovações na implementação do processo, que 
inclui a gestão participativa no contexto das escolas públicas. Nessa perspectiva, 
adotamos uma pesquisa qualitativa para uma melhor compreensão da temática 
e coleta de dados mais precisos sobre a gestão democrática em ambientes esco-
lares diversos.

1 Acadêmica do 8º período do curso de Pedagogia na Universidade do Estado de Minas 
Gerais (UEMG). 2022. E-mail: <erikacs@hotmail.com>.

2 Doutor em Linguística pela Universidade Federal em Juiz de Fora (UFJF). Docente na 
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). E-mail: <thenner.cunha@uemg.br>.
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Gestão Escolar: caminhos e desafios

Caminhos percorridos

A educação e a gestão sempre caminharam juntas suprindo a necessidade 
de cada época. A história nos mostra que nas décadas de 70 e 80, o sistema escolar 
foi marcado pelo centralismo, autoritarismo e estruturas burocráticas padroniza-
das, em que o poder de decisão da equipe escolar, nesta época, era praticamente 
inexistente. Já a década de 90 foi marcada por significativas mudanças na área 
educacional. Ocorreu a grande transformação do mercado com o fenômeno da 
Globalização e do neoliberalismo. Neste contexto, a educação careceria acompa-
nhar esta evolução, ajustando-se ao desenvolvimento de mercado do país. 

Drabach (2009) enfatiza sobre as funções de diretor que, segundo o autor, 
antigamente preocupava-se mais com questões politiqueiras, onde o dirigente 
escolar era, ao invés de um educador, um representante oficial do Estado, tendo 
como dever se comprometer com os rumos políticos da administração do gover-
no vigente, a qual provavelmente foi a responsável pela indicação de seu cargo.

Segundo Sander (2007), a sociedade, através da evolução tecnológica, glo-
balização e outras transformações, forçou o setor educacional brasileiro a dar um 
salto rumo à evolução. Sendo a educação um dos principais quesitos na formação 
do cidadão, houve a necessidade de adequação às demandas da sociedade, com o 
principal objetivo de suprir as expectativas educacionais e de mercado de trabalho.

Organização e Desenvolvimento

A Gestão Escolar compreende toda a organização da escola, não somente 
de uma parte isolada, e, deve promover condições concretas e legítimas para 
que seja possível garantir um avanço significativo no processo de ensino e de 
aprendizagem. Assim, todo o trabalho deve ser elencado e articulado nas áreas 
pedagógica, financeira, administrativa e de recursos humanos, de forma que se 
compreenda a interligação para resultados produtivos e satisfatórios. E para isso, 
uma liderança proativa torna-se um grande diferencial (SOUZA, 2007). 

As escolas são organizações que devem mostrar resultados que englobam 
dentro de uma boa gestão, fatores como: o aprendizado dos alunos, projetos e 
ações desenvolvidas pela instituição e/ou a participação da mesma com outras 
instituições. A liderança de um gestor dentro do âmbito escolar reflete em abso-
lutamente tudo e isso faz com que a base dessa atuação seja firme e produtiva 
capaz de enfrentar desafios e criar novas metas. 

LUCK (2009) defende o estímulo á gestão compartilhada em diferentes âm-
bitos da organização escolar e enfatiza que dessa forma nasce um ambiente favorá-
vel ao trabalho educacional, que valoriza os diferentes talentos e faz com que todos 
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compreendam seu papel na organização e assumam novas responsabilidades.

A ação do diretor escolar será tão limitada quão limitada for sua con-
cepção sobre a educação, a gestão escolar e o seu papel profissional na 
liderança e organização da escola. Essa concepção se constrói a partir do 
desenvolvimento de referencial de fundamentos legais e conceituais que 
embasem e norteiem o seu trabalho. (LUCK, 2009, p.15).

Direção e Equipe Escolar

LUCK (2009) enfatiza que “A gestão educacional corresponde ao proces-
so de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um todo e de coordenação das 
escolas em específico.” Dessa forma compreende-se que ao diretor escolar, o res-
ponsável maior de todo o norteamento dentro do âmbito escolar, compete uma 
atuação séria e comprometida e não apenas “assumir o cargo” onde não adote 
uma postura da qual se espera para tal função. Este deve buscar um melhor de-
sempenho diário, aliado a uma visão de crescimento e soma de conhecimento, 
afinal, uma escola não funciona com apenas um funcionário e seus resultados 
dependem de uma equipe bem direcionada. De forma que todo o âmbito escolar 
colha frutos de uma gestão consciente. 

O ambiente escolar está imerso em várias questões que podem colaborar 
para o sucesso de toda a organização ou em caso de mal administrado, con-
tribuir significativamente para resultados de baixo rendimento. Diante disso, 
entende-se a grande importância da competência dos diretores escolares e sua 
preocupação e cuidado com todo o trabalho realizado, tendo como principal 
objetivo a qualidade e o bom desempenho de toda equipe escolar, de maneira 
que os resultados sejam significativos e benéficos á todos.

O diretor escolar é o líder, mentor, coordenador e orientador principal da 
vida da escola e todo o seu trabalho educacional, não devendo sua responsabi-
lidade ser diluída entre todos os colaboradores da gestão escolar, embora possa 
ser com eles compartilhada. Ou seja, embora o trabalho deva ser em equipe e 
não realizado apenas por um profissional, seu direcionamento e coordenação 
direta é de responsabilidade do direto escolar, ele é o sujeito que vai estruturar 
seus projetos e equipe para cada função a ser realizada, incentivando diaria-
mente essa produtividade, mas ao mesmo tempo sendo o suporte quando os 
profissionais precisam de informações, incentivos e uma base forte para manter 
a organização funcionando (LUCK, 2009). 

Luck (2009) ressalta que ao diretor compete zelar pela escola como um todo, 
mas sempre com o foco na aprendizagem e formação dos alunos, afinal são eles o 
motivo de todo o empenho realizado diariamente por toda comunidade escolar. 
Fato esse que não deve ser esquecido e nem deixado de lado quando se fala de um 
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âmbito escolar, lugar este que trabalha constantemente em prol de uma melhor qua-
lidade de ensino e capacitação dos profissionais que ali atuam diariamente. 

Um trabalho bem feito e realizado com segurança reflete em toda a gestão 
escolar e o diretor é sem dúvidas uma pessoa que influencia significativamente 
aqueles que estão ao seu redor, fazem parte da sua equipe e muitas vezes se 
inspiram nesse profissional. Por isso, entende-se que essa influência pode ser 
tanto positiva quanto negativa sobre todas as pessoas que fazem parte do âmbito 
escolar. Desta forma, o gestor está sendo observado a todo instante e automati-
camente avaliado por suas ações, conforme destaca Luck (2013). 

Gestão Escolar Democrática e Participativa

A gestão escolar democrática é um exemplo de método administrativo 
que visa facilitar a integração dos processos escolares. E está relacionada direta-
mente á uma gestão que envolva de fato a participação de todos da comunida-
de escolar, como: professores, direção, pais, alunos, funcionários e toda equipe 
pedagógica da instituição. Dessa forma, todos devem ser considerados sujeito 
ativo no processo de gestão. Tendo em vista que a escola, não funciona sozinha e 
seus resultados acontecem através dessa gestão bem coordenada e transparente.  

O conceito de gestão, portanto, parte do pressuposto de que o êxito de uma 
organização social depende da mobilização da ação construída conjunta 
de seus componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que 
cria um “todo” orientado por uma vontade coletiva. LUCK (2017, p.21, 22).

Souza (2009) destaca que a gestão democrática é compreendida aqui como 
um processo político em que os profissionais que atuam em uma escola, principal-
mente o diretor (a) e toda a coordenação, consigam não apenas identificar os pro-
blemas e necessidades daquela instituição, mas, também discutir, refletir, planejar e 
avaliar todos os recursos destinados ao desenvolvimento escolar na sua totalidade. 

Este processo, apoiado e firmado pelo diálogo, visa o reconhecimento das 
especificidades técnicas das diferentes atividades e funções desenvolvidas den-
tro do âmbito escolar. Buscando resolver de forma eficiente todos os possíveis 
problemas que surgem no dia a dia (SOUZA, 2009). O que torna esse modelo 
de gestão imprescindível para que os objetivos educacionais dentro das escolas 
sejam alcançados de forma significativa e dentro do padrão esperado para uma 
administração transparente e próspera.

Objetivos e desafios da Gestão Democrática e Participativa

Neto (2011) destaca “o princípio da gestão democrática não apenas como 
possibilidade do desenvolvimento escolar, mas, sobretudo, como estratégia 
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importante na construção da qualidade do ensino.” Desta forma, a gestão demo-
crática deve ter como um de seus pilares fundamentais a busca por níveis cada 
vez maiores de qualidade dentro das instituições de ensino. 

A gestão democrática e participativa tem como principal objetivo garantir 
através de sua atuação um processo de construção de uma escola socialmente in-
clusiva, que cria uma imagem geral da escola e sua responsabilidade social, crian-
do um ambiente inclusivo onde os profissionais desempenham um papel funda-
mental de participação e colaboração. Envolvendo toda a comunidade escolar: 
pais, alunos, professores, funcionários, diretores e toda a coordenação pedagógica 
nas decisões que afetam o dia a dia dessa instituição. Onde tudo é de fato anali-
sado para que seja feito o melhor para a escola e seus integrantes como um todo. 

Luck (2009) destaca que a participação é uma expressão de responsabili-
dade social essencial à expressão da democracia. Segundo o autor a gestão de-
mocrática é um processo que cria as condições e define as diretrizes necessárias 
para que os membros do coletivo assumam as responsabilidades necessárias à 
sua efetivação. E dessa forma afirma ainda que:

A participação constitui uma forma significativa de, ao promover maior 
aproximação entre os membros da escola, reduzir desigualdades entre 
eles. Portanto, a participação está centrada na busca de formas mais demo-
cráticas de promover a gestão de uma unidade social. As oportunidades 
de participação se justificam e se explicam, em decorrência, como uma 
íntima interação entre direitos e deveres, marcados pela responsabilidade 
social e valores compartilhados e o esforço conjunto para a realização de 
objetivos educacionais (LÜCK, 2009, p. 71).

Visando melhorar o aprendizado oferecido pelas escolas, esse modelo de 
gestão desempenha um papel central na vida acadêmica dos alunos. Isso porque 
sua democratização permite um planejamento escolar mais eficiente e impar-
cial. Através de uma conduta de atuação bem alinhada e significativa em todos 
os campos educacionais explorados dentro do ambiente escolar.

Metodoligia

Para a realização desta pesquisa, desenvolvida através de uma metodolo-
gia qualitativa, foi realizada uma revisão nos estudos sobre a temática e aplicado 
um questionário para levantamento e coleta de dados, que foi criado através de 
um formulário no Google Forms, com uma pergunta de múltipla escolha e sete 
abertas. Tendo em vista que o questionário é uma forma rápida e simples para 
avaliar opiniões, objetivos e preferências. A pesquisa envolveu as seguintes fases: 
revisão bibliográfica, elaboração do questionário, avaliação das respostas e, por 
fim, análise dos resultados referente aos dados coletados.
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Segundo Flick (2008) “A pesquisa qualitativa é de particular relevân-
cia ao estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas da vida”. 
Considerando que a pesquisa qualitativa trabalha com uma realidade que não 
pode ser apenas quantificada, pois essa realidade engloba aspectos dos mais di-
versos valores e significados. Logo, os resultados desta pesquisa servem como 
base para o desenvolvimento de novas ferramentas e estratégias para uma lide-
rança democrática com êxito e qualidade. 

O questionário foi encaminhado para quinze profissionais residentes em 
uma cidade localizada na Zona da Mata de Minas Gerais, que atuam diretamen-
te dentro do âmbito escolar, como professores e funcionários ligados direta e in-
diretamente ao trabalho da gestão escolar. Esse questionário foi enviado através 
de link por e-mail e via WhatsApp com prazo estabelecido de sete dias corridos 
para serem respondidos, garantindo a todos, desde o início, que suas identidades 
seriam mantidas em total anonimato, possibilitando, assim, que as respostas fos-
sem mais sinceras e objetivas possíveis.  

Análise de dados

Ao analisar as respostas dos profissionais, foi possível observar proximi-
dades de suas respostas em relação à importância de uma gestão democrática 
e participativa. Mas em contrapartida observa-se a distinção de pensamentos 
quanto às suas maneiras de atuação dentro dos âmbitos educacionais nos quais 
cada um dos profissionais atua atualmente. 

Pergunta 1: Em qual rede de ensino trabalha atualmente?

Contata-se que 66,7% dos profissionais atuam em escolas da rede munici-
pal, enquanto 20% atuam em redes estaduais e 13,3% em redes particulares, tendo 
essa como uma minoria dentre os profissionais que responderam ao questionário. 
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Pergunta  2: Já ocupou algum cargo de Gestão Escolar? Quando?

Através das respostas obtidas fica confirmado que a maioria desses pro-
fissionais nunca ocupou um cargo de Gestão Escolar. Apenas um profissional 
relata que já atuou, mas não especifica quando, enquanto os demais confirmam 
sua atuação em algum momento da carreira e especifica claramente quando, 
como podemos observar abaixo: 

•	nove profissionais nunca atuaram;
•	um profissional confirma que já atuou mas não menciona quando;
•	um profissional atua neste momento;
•	um profissional atuou em 1997;
•	um profissional atuou em 2011; 
•	um profissional atuou de 1992 a 1998 e de 2004 a 2011;
•	um profissional atuou em 2017, 2019 e 2020.

Pergunta 3: Quanto tempo trabalha na escola?

Essa pergunta vai colocar em destaque quanto tempo cada profissional 
atua dentro do âmbito escolar. E, nesse caso identifica-se uma variação muito 
grande de tempo de atuação como se pode observar abaixo:

•	De 1 a 5 anos = cinco profissionais;
•	De 6 a 10 anos = três profissionais;
•	De 11 a 15 anos = quatro profissionais;
•	Mais de 20 anos = três profissionais.

Como base nesses dados, podemos observar que a maioria dos profissio-
nais já atua há bastante tempo na escola, o que indica que ele vivenciou diferen-
tes tipos de gestão dentro de uma mesma instituição. 

Pergunta 4: Sente-se à vontade para expor ou expressar sua opinião no 
ambiente escolar?

Essa questão também traz algumas divergências, onde a maioria dos 
profissionais diz se sentir à vontade para expor sua opinião, mas sem nenhum 
comentário a seguir. Enquanto as demais respostas se dividem entre “mais ou 
menos”, “sempre” e um “sim” com restrição para compartilhar essa opinião 
com determinados funcionários, ou seja, sente-se à vontade, mas não com 
todos do ambiente escolar. Enquanto apenas um profissional deixa claro que 
não se sente a vontade nessa situação.

•	onze profissionais: SIM;
•	um profissional: NÃO;
•	um profissional: MAIS OU MENOS;
•	um profissional: SEMPRE;
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•	um profissional: SIM, mas não com determinados funcionários.

Com base nessas respostas, podemos observar que alguns profissionais 
ainda não se sentem à vontade para expor ou expressar sua opinião nas esco-
las onde atuam, o que nos mostra que, possivelmente, esses profissionais não 
observam uma gestão democrática nessas instituições, o que pode dificultar a 
liberdade de expressão e a participação.

Pergunta 5: Como é a relação dos gestores “direção/coordenação” com os 
demais profissionais da escola?

As respostas demonstram que a grande maioria se mostra satisfeita, rela-
tando como uma gestão com bom relacionamento e boa comunicação, profis-
sionalismo e ainda uma relação de respeito e amizade entre todos. E apenas um 
profissional coloca essa relação com os profissionais como “muito distante”. 
Analisando cada resposta abaixo, consegue-se observar como os profissionais se 
posicionam diante dessa pergunta.

•	“Uma relação de equipe e profissionalismo”;
•	“Tem um bom relacionamento”;
•	“Harmônica”;
•	“É uma relação de respeito”;
•	“Baseada na comunicação efetiva”;
•	“Tranquila”;
•	“Boa” (dois profissionais);
•	“Muito boa”;
•	“Tranquila. Sincera. Objetiva. Procurando ser o mais organizada possível”;
•	“Excelente”;
•	“Relação de amizade, família”;
•	“Boa, mas poderia ter mais entrosamento”;
•	“Atualmente estamos com nova direção, mas sempre foi uma relação de 
parceria e colaboração em ambas as partes”;
•	 “Muito distante”.

Diante dessas respostas, pode-se perceber que uma grande parte dos pro-
fissionais não utilizaram de muitas justificativas, apenas relatam sua satisfação 
ou insatisfação diante das perguntas presentes no questionário. E isso mostra 
que alguns profissionais, através de características colocadas e pontuadas em 
suas respostas, reconhecem uma boa gestão nas escolas onde trabalham, mas 
que ainda não há o entrosamento necessário, ou seja, um gestão democrática 
continua ausente nessas instituições. 
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Pergunta 6: Como é a relação dos gestores “direção/coordenação” com os 
alunos da escola?

Quando é perguntando sobre a relação direção/coordenação com os 
alunos da escola, é observado que a maioria se posiciona com relatos de um 
relacionamento de acolhimento, afeto, presente no dia a dia, amizade e colocando 
o aluno como o centro da escola. Por outro lado, há profissionais que ainda 
entende esse relacionamento como “muito distante” no setor da educação infan-
til, onde atua 1 profissional que respondeu ao questionário. Abaixo é possível ob-
servar mais claramente as respostas individuais.

•	“Presente e atuante”;
•	“Uma relação de boa liderança, onde se sentem acolhidos e quando ne-
cessário é realizado um trabalho de reflexões das ações buscando o melhor 
para o aluno”;
•	“Tem um bom relacionamento”;
•	“Muito distante da educação infantil que é minha realidade”;
•	“É uma relação afetuosa”;
•	“Boa, o aluno é o centro da escola”;
•	“Pouca relação”
•	“Boa” (dois profissionais);
•	“Muito boa”;
•	“Tranquila. Sincera. Presente. Organizada”;
•	“Excelente”;
•	“Relação de amizade e família”;
•	“Sempre foi com diálogo aberto, mas com firmeza, segurança e respeito”;
•	“Boa, mas poderia ser mais presente”.

Assim, podemos notar que apesar de pontuações importantes quanto à rela-
ção com os alunos das instituições, ainda sim os profissionais consideram que esse 
olhar para os alunos poderia ser mais intensificado e direcionado. Identificamos 
essa insatisfação principalmente quando fica claro que profissionais que atuam na 
educação infantil se sentem menos “cuidados” por toda essa gestão.

No campo da gestão escolar, muitos são os trabalhos que estudam, ana-
lisam e têm como perspectiva formas de se conduzir a política escolar voltada 
mais à divisão do poder (SOUZA, 2007). Poder este que torna a gestão como um 
processo político, ao contrário de visar uma democracia, que permite a partici-
pação de toda a comunidade escolar em suas ações e planejamentos. 

Portanto, podemos entender que, embora a gestão nessas instituições atue 
de forma profissional, responsável e comprometida, muitos profissionais enten-
dem que falta um olhar mais atencioso para os alunos e, consequentemente, 
para as questões pedagógicas e para os processos de ensino e de aprendizagem.
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Pergunta 7: A gestão escolar está mais ligada a questões burocráticas/
administrativas ou pedagógicas? Justifique.

Essa é uma pergunta que busca entender se a gestão escolar está mais li-
gada a questões burocráticas ou pedagógicas. E traz como resultado uma grande 
divisão entre os profissionais que responderam ao questionário. De forma que 
oito profissionais acreditam que no âmbito escolar no qual atua há uma gestão 
escolar que visa em sua maior parte as questões burocráticas e administrativas, 
e não enfatiza com prioridade a parte pedagógica, sugestões dos educadores en-
volvidos e suas contribuições para com o sucesso escolar como um todo. 

E os outros sete profissionais defendem e acreditam que a parte burocrá-
tica funciona muito bem e em contrapartida entendem que a questão pedagó-
gica não é administrada pela mesma gestão, se posicionam como se houvesse 
uma divisão e separação de funções, um grupo cuida do burocrático e outro do 
pedagógico, não vendo essa gestão como um todo, que atua em prol do sucesso 
de toda a instituição de ensino. Diante disso Luck diz que:

Os papéis são analisados em nível de generalização. Sua tradução em de-
sempenho ocorre na medida em que os ocupantes das posições percebem 
o seu papel da mesma forma, e as pessoas ocupando papéis circunstantes 
mantêm expectativas correspondentes (LUCK, 2013, p.13).

Contudo, podemos concluir diante dos dados coletados nessa pergunta 
que apesar de bem administrada, como citado várias vezes, a gestão dessas insti-
tuições ainda atuam voltadas apenas para a parte burocrática, não abrindo espa-
ço para que se desenvolva efetivamente uma gestão democrática e participativa.

Pergunta 8: Você acredita que a escola na qual trabalha atualmente tem uma 
gestão democrática/participativa? Justifique.

E para finalizar, a última pergunta do questionário tem como objetivo en-
tender a visão dos profissionais quanto à prática da gestão na escola que atuam no 
momento, se é uma gestão que, de fato, atua de forma democrática e participativa. 
Entretanto, como em algumas perguntas anteriores as respostas se dividem. 

Dos quinze profissionais que participaram da pesquisa, nove acham que a 
gestão da instituição que atuam no momento, não atua de forma democrática e 
participativa, que estão voltadas apenas para a parte burocrática. Um profissional 
entende que essa gestão democrática acontece “às vezes”, pois essa não dá muita 
abertura para opiniões. Um profissional não se sente a vontade para falar, pois 
a gestão atual da instituição em que trabalha “é nova”. E quatro profissionais 
confirma que há uma gestão democrática e participativa, onde tem liberdade para 
expressar suas opiniões, compreendendo a importância da participação de todos.

Assim, de modo geral, diante de todas as respostas coletadas, observa-se 
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que há em todas as instituições na qual esses profissionais atuam, uma gestão 
responsável por tomar todas as decisões, comprometida com a escola, profissio-
nais e alunos. Porém, a maioria dos entrevistados não reconhecem uma gestão 
democrática ativa nas escolas ondem lecionam. A maioria desses profissionais 
reconhecem o profissionalismo e dedicação dos gestores, porém esperam pelo 
real envolvimento de toda a comunidade escolar, onde as opiniões e sugestões 
sejam ouvidas e contribuam para mudanças significativas nos âmbitos escolares.

Considerações finais

A realização dessa pesquisa possibilitou concluir que, no contexto anali-
sado, os profissionais atuantes no âmbito escolar reconhecem que tem uma ges-
tão participativa em alguns aspectos, mas não em sua totalidade. O que mostra 
o quanto ainda é longo o caminho em busca de uma gestão escolar democrática 
ativa dentro das instituições.

Sendo assim, podemos compreender como ainda não encontramos, em 
sua totalidade, uma gestão democrática dentro dos âmbitos escolares, e o quanto 
isso se torna prejudicial para o relacionamento entre profissionais atuantes den-
tro de sala de aula e os gestores. A partir desta pesquisa, podemos observar que, 
embora os entrevistados reconheçam toda a parte administrativa funcionando 
perfeitamente nas escolas, esses profissionais se sentem insatisfeitos quando não 
podem contribuir com suas opiniões e principalmente por não terem a oportuni-
dade dessas serem ouvidas.  

No entanto, deve-se ter em mente que a qualidade de aprendizagem não 
é apenas decorrente da questão pedagógica, curricular ou estrutural, mas todos 
esses aspectos em conjunto, buscando um ponto em comum, que viabilize uma 
melhor aprendizagem ao educando diariamente. Sendo assim, é fundamental 
defendermos uma gestão democrática envolta de todo o reconhecimento e par-
ticipação da comunidade escolar. 

Ao comparar conceitos teóricos com a prática cotidiana, essa pesquisa 
propõe reflexões sobre o papel importante da gestão escolar e sua atuação de 
forma democrática e participativa, com a finalidade de envolver toda a comu-
nidade escolar de forma prática e objetiva. É importante que os profissionais 
que ocupem cargos de gestão saibam lidar com os problemas diários dentro das 
instituições de ensino e estruturem de forma clara e organizada todo o ambiente 
escolar, obtendo resultados significativos em todos os componentes curriculares, 
pedagógicos, estruturais e financeiros.

E com base nas teorias estudadas, pode-se afirmar que a gestão democráti-
ca oferece um processo durante o qual se cria uma escola voltada para a socieda-
de, através de uma imagem completa dessa instituição e de sua responsabilidade 



EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: 
Realidade, possibilidades e desafios

175

social, favorecendo um ambiente participativo, onde todos os profissionais têm 
uma importância fundamental. Garantindo assim total autonomia da escola e 
um ambiente favorável à implementação de uma educação de qualidade e uma 
instituição escolar ativa e efetiva no sistema educacional vigente. 
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1. Introdução 

Inteligência Emocional (IE) e Inteligência Social (IS): como liderar com 
sensibilidade, eficácia e empreendedorismo no mundo das emoções, evidencia 
que essas habilidades quando projetadas coesamente no cotidiano, tende a me-
lhorar a vida em todos os campos. O equilíbrio entre razão e emoção é o conhe-
cimento essencial para conseguirmos tomar as melhores decisões. Internalizar 
os conceitos em torno dos pilares da Inteligência Emocional (IE) é um fator de 
grande relevância para vencemos os obstáculos da vida cotidiana relacionados 
a Inteligência Social (IS).

Fonte: Autores (2022)

2. Desenvolvimento

A missão de como desenvolver a Inteligência Emocional (IE) e Inteligência 
Social (IS) pode ser abrangida de alguns princípios essenciais, como: 

2.1 Conheça o seu próprio comportamento

Essa observação deve ser divida em duas partes sempre quando você se 
deparar com as mais variadas situações, independentemente de serem boas ou 
ruins. Em primeiro lugar, analise quais são as reações da mente e do corpo, bem 
como as sensações e os pensamentos que foram despertados. Para Ana Luzia 
Amaro dos Santos “num segundo momento, a observação deve ser sobre os 
sentimentos que foram aflorados, sejam eles positivos ou negativos”. Procure 
tentar descobrir o que desencadeou tais reações físicas e mentais. A avaliação 
aqui é observar e entender o impacto, bem como as relações, das atitudes e das 
sensações no cotidiano. Por consequência, se houver percepção de resultados 
negativos, a (IE) ajudará a descobrir quais mudanças devem ser adotadas para o 
bom caminhar de vida na (IS).

2.2 Controle suas emoções a impulsividade é o seu fracasso na (IE) e (IS)

Todo indivíduo está sujeito a agir por impulso. Por mais que as consequên-
cias possam ser desastrosas, o ato de agir sem pensar existe desde que o mundo 
é mundo. As impulsividades, no entanto, podem gerar desconforto nas relações, 
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bem como consequências difíceis de serem contornadas. Em outras palavras, as 
atitudes intempestivas quase sempre causam impactos negativos. Portanto, procu-
re aprender a controlar os impulsos e as emoções antes de tomar decisões ou dizer 
alguma coisa. Nesse sentido, tente moderar o instinto e priorize a calma e a razão.

2.3 Na vida é necessário aprenda e reaprender a ficar sob pressão

“A minha alucinação é suportar o dia a dia”, um dia cantou o poeta 
Belchior. Lá nos anos 70, o mestre da MPB já chamava atenção para as exi-
gências do cotidiano, que costuma demandar soluções rápidas. Essas pressões, 
inclusive, se dividem em duas:

PRESSÃO INTERNA: as auto cobranças 
por resultados pessoais, para transcendência.

PRESSÃO EXTERNA: as que partem dos 
profissionais a quem devemos prestar contas.

Fonte: Autores (2022)

Para não sucumbir às pressões, é fundamental aprender a priorizar o que é 
mais importante. Um bom jeito para desenvolver esse hábito, inclusive, é come-
çar a criar “to do lists”, sempre elencando as tarefas mais e as menos urgentes. 
“Cuidar da saúde, ou seja, aproveitar bem os intervalos interjornadas, é uma 
excelente maneira para adquirir a confiança suficiente para lidar com pressão” 
destaca Juliana Balta Ferreira.

2.4 Busque compreender e ligar positivamente com as emoções negativas

Eu, você e todos nós, já sentimos raiva, medo, insegurança, tristeza e 
outras milhares de emoções. Isso acontece por um óbvio motivo: as emoções 
negativas são humanamente inevitáveis. O problema, no entanto, é quando as 
nuvens negativas pairam sobre a nossa cabeça por tempo suficiente para abalar 
nossa estabilidade. A inteligência emocional é uma ferramenta que nos ajuda a 
enxergar a vida sob uma perspectiva mais equilibrada. Nesse sentido, a IE pro-
porciona uma autorregulação dos nossos sentimentos para a Inteligência Social.

2.5 Se expresse sem medo 

Existe um ditado popular que enfatiza: “Quem cala, consente” e, por 
consequência, acaba se anulando na Inteligência Emocional (IE) e Inteligência 
Social (IS), logo, uma série de negatividades ganha forças para entrar em ação. 
Portanto, expressar sua opinião é uma nítida forma de como desenvolver a inte-
ligência emocional. A comunicação sempre será a estratégia mais eficiente para 
lidar com conflitos. Em outras palavras, via diálogo, nós conseguimos esclarecer 
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ideais e debater pontos de vista. Logo, conseguimos desenvolver questões com-
plexas, sempre buscando as melhores soluções.

2.6 Pense muito bem e aja depois

O psicólogo Daniel Goleman, um dos precursores da IE, evidencia que o 
cérebro humano é guiado por dois hemisférios:

CÉREBRO EMOCIONAL: o primeiro a ser 
afetado pelos acontecimentos.

CÉREBRO PENSANTE: responsável pelo 
ato de responder.

Fonte: Autores (2022)

O indivíduo que se guia pelo cérebro emocional reage de forma impulsi-
va, ou seja, estamos falando do mais puro efeito de ação e reação. 

Fonte: Autores (2022)

Logo, basta que algo aconteça para que a pessoa que não sabe como desen-
volver a inteligência emocional deixe essa parte do cérebro reagir instantaneamen-
te. A pessoa que tem a habilidade de utilizar o lado pensante do cérebro, em con-
trapartida, age de forma menos instintiva. Dessa forma, consegue analisar toda a 
situação ao seu redor antes de decidir qual é a melhor forma de se comportar na-
quele momento. Dito isso, não deixe o cérebro emocional fazer seu corpo agir no 
“piloto automático”. É preciso dar mais campo para o cérebro pensante agir e, por 
consequência, te orientar a criar respostas mais racionais e menos atos impulsivos.

2.7 Mais dicas de como desenvolver a inteligência emocional

Os princípios descritos até o momento demandam a vigilância e consciên-
cia na Inteligência Emocional (IE) e Inteligência Social (IS). Algumas ativida-
des como, por exemplo, pilates, meditação, controle de respiração e exercícios 
físicos em geral podem ajudar nesse processo. Além disso, é preciso cultivar a 
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empatia e a resiliência.
A prender como desenvolver a Inteligência Emocional (IE) e Inteligência 

Social (IS), requer tempo, não há um prazo curto para estabelecer o equilíbrio 
entre razão e emoção. Todavia, em caso de “qualquer sinal de instabilidade e 
dificuldade no desenvolvimento, não hesite em procurar a ajuda de um profis-
sional da psicologia” evidencia Alcione Santos de Souza.

3. Inteligência Emocional e Inteligência Social de pais de um Autista: 
Liderar com Sensibilidade e Empreendedorismo o Mundo das Emoções.    

Neste contexto Marília da Silva Lima e Marcio Alves da Silva destacam 
sobre as perspectivas da Inteligência Emocional do Marcelo Clausen quando é 
incluído de forma carismática e quando ele é excluído por sua condição de pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista. Também venho mostrar como os pais se 
sentem com as mazelas da exclusão. Delineio dicas de como é possível a socieda-
de em geral perceber o outro e tratar com respeito às diferenças que envolvem a 
sensibilidade, eficácia e empreendedorismo no mundo das emoções pessoais, fa-
miliares e sociais no contexto da inclusão, focados no meu filho Marcelo Clausen.

O Autista por si só, já é um ser puro, sem maldades e que vê felicidade em 
praticamente tudo, é muito difícil tirar a alegria do Marcelo, esta sempre com o 
astral lá em cima, adora sorrir e dar gargalhadas, vendo seus filmes, na escola, 
entre amigos e familiares, apesar de estar com 17 anos, podemos ver que sua 
mente é de uma criança de 07 ou 09 anos, não vê maldades nas coisas e nem nas 
pessoas, então, nós pais, estamos atentos e ensinando nosso filho para as malda-
des que existem dentro da sociedade, e ele tem se saído bem, aprendendo a dizer 
não quando alguma coisa não lhe agrada. 

     A felicidade é grande quando aceito 
em qualquer situação dentro da escola, 
sejam elas as mais simples, ele gosta de se 
sentir útil, faz um bem enorme para ele, 
mas se em alguma situação, ele fica de 
fora, como por exemplo, não poder andar 
em certos brinquedos no Park devido a 
sua altura ou peso, ele fica frustrado, mas 
aceita a nossa explicação e continua se-
guindo de cabeça erguida. A palavra 

NÃO, ainda ele não lida bem, mas a cada não, vem uma explicação para ele não 
entrar numa crise de estereotipias, com choro e se morder, já que ele não é um 
adolescente agressivo.

Ele tem algo de demonstrar uma conexão de amor e carinho conosco 
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desde pequeno, eu e ele, não é muito com o pai não rrsss e hoje ele já divide com 
as tias da escola. Ele vê e me chama para fazer fofoca amor (ele junta a testa 
antes era a ponta do nariz e fala fofoca amor ), ou (ele coloca as mãos da testa, 
e quer ver se estamos com febre) algo que nós fazemos com ele e também se vê 
no direito de fazer conosco.

Eu sinto que quando ele age algo conosco ou com as tias, é uma realiza-
ção de um amor em gesto, toque ou um cheiro.

     Ao passar dos anos de vida, nós 
vamos aprendendo com ele, pois Deus   
nos escolheu e somos hoje muito agra-
decidos, pois eu realizei meu sonho 
meu esposo também, e somos  felizes 
com nosso FILHO AMADO.

Muitas das vezes é uma si-
tuação que mistura: “aborrecimen-
to com frustração”, pois queremos 
sempre o melhor para o nosso filho, 
e ficamos muito felizes quando con-
seguimos vencer juntos, mesmo nos 
assuntos mais simples, então é com-
plicado sentir uma rejeição, vinda 
de uma escola, onde sería um lugar 
de inclusão na sociedade, vira um 
lugar de rejeição, quando não conse-
guimos uma matrícula ou quando o 
nosso filho não é chamado para um 
evento dentro da escola, até mesmo 
uma festinha de um amigo de escola 
ou familiar.

Sabemos, que ele é capaz de qualquer coisa, como dançar, cantar ou ler, 
esta num evento sem nós pais, festinha de amigos, realmente é muito difícil, por 
outro lado, quando vemos o Marcelo participando dos eventos, é muito grati-
ficante e emocionante, sempre foi assim, desde novinho, cada presença de des-
taque nos eventos escolares  (danças coreografadas ) ou fazendo algum vídeo 
em casa (homenagem em libras aos professores ), é considerado por nós uma 
grande vitória, e sabemos que ele ainda vai crescer muito intelectualmente e 
principalmente como ser humano, isso já nos deixa muito emocionados, esse é 
o sentimento maior, emoção, que só faz o nosso amor crescer pelo nosso filho.                                         

Delineio dicas de como é possível a sociedade em geral perceber o outro 



AnA PAulA uliAnA MAson | MArcilení dos sAntos (orgAnizAdorAs)

182

e tratar com respeito às diferenças que envolvem a sensibilidade, eficácia e em-
preendedorismo no mundo das emoções pessoais, familiares e sociais no contex-
to da inclusão, focados no meu filho Marcelo Clausen. 

O que a sociedade precisa de cara, é mudar o olhar, ao invés dos repe-
titivos “O que ele tem? Por que ele tá fazendo isso? Por que ele mexe tanto?”, 
simplesmente não chegam nos pais e perguntam sobre o autismo, ou então por-
que não ficam mais atentos nas reportagens que passam na TV, hoje em dia o 
número de crianças diagnosticadas com Autismo cresceu muito, já é uma reali-
dade mundial, e as pessoas continuam olhando para um autista na rua como se 
fosse algo inédito na sociedade, cada síndrome tem sua peculiaridade, mas todas 
precisam de atenção e respeito. 

As pessoas precisam ser mais pacientes, humanas, carinhosas ou simples-
mente respeitar o Autista e seus pais. Aprender como desenvolver a Inteligência 
Emocional (IE) e Inteligência Social (IS) no autismo, em minha opinião, precisa 
ser encarado como um dever de todos, pois ter direitos é muito bom, mas a so-
ciedade precisa estar mais atenta aos seus deveres.  

Uma comunidade organizada e ordeira, passa por esses pontos de direitos 
e deveres, de ajudar uns aos outros e se colocar no lugar do outro, tendo o míni-
mo de compaixão, de abrir espaços em empresas, pois existem muitos autistas 
formados em faculdades, e parece que milhares de pessoas no mundo ainda não 
sabem disso, por incrível que pareça. 

A Inteligência Emocional (IE) e Inteligência Social (IS) projeta que o 
mundo mudou e vamos continuar mostrando a realidade do autismo, para con-
quistar os espaços que nossos filhos merecem estar.

4. Adriana fotógrafa e professora em sua caminhada de superação da depressão 
a organização da Inteligência Emocional (IE) e Inteligência Social (IS)

Foto: Adriana de Lima - IE (trabalhando meu autocontrole emocional)
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Adriana Alves de Lima evidencia que “todos erramos, sofremos derrotas, 
embatemos em obstáculos que pensamos intransponíveis”. Mesmo aqueles que 
você vê no topo, os vencedores, também eles passaram por tudo isso e até mais. 
A Inteligência Emocional (IE) e Inteligência Social (IS) enfatiza que a diferença 
entre essas pessoas e os demais é que elas nunca desistiram, e não se deixaram 
destruir pelas tempestades. Mas pelo contrário, elas ficaram mais fortes. Não 
se assuste perante os contratempos, as tribulações ou os caminhos que parecem 
não ter saída. As dificuldades existem para nos tornarem mais fortes, por isso 
tenha coragem para lutar e superar esses momentos. E se o caminho parece ter 
chegado ao final, mude de percurso. Não tema um recomeço, pois ele trará coi-
sas diferentes, mas melhores. Confie nas suas capacidades e nunca deixe de lu-
tar, e se for preciso trace um novo caminho que leve você até aos seus objetivos.

“Nós não temos a inércia a nosso favor, se há algo em nossas vidas que 
não gostamos, devemos nos esforçar para mudar” destaca Juliana Balta Ferreira. 

Para Ana Luzia Amaro dos Santos “Ninguém fará isso por nós! Somos os 
grandes responsáveis pela nossa vida, por tudo de bom e de mau que nos acon-
tece, por todas as nossas realizações e frustrações”. 

“Tudo que fazemos diariamente, das coisas mais simples até as mais comple-
xas interferem no curso de nossa vida” enfatiza Simone Helen Drumond Ischkanian. 

Se há algo que lhe inquieta, que lhe deixa triste, infeliz, inseguro, ou que 
lhe tira a paz, reflita e tente descobrir o que você pode fazer para mudar, para 
melhorar. Nunca esqueça que você tem o poder de transformar a sua vida, não 
foque nos desafios e obstáculos, foque nos seus objetivos, foque no que é bom. 
Confie no seu poder de realização evidencia Alcione Santos de Souza. 

Só você é capaz de saber o que realmente lhe faz bem e lhe faz mal e reagir 
a isso, e espire fundo, olhe para dentro de si e desperte a força adormecida den-
tro de você. Confia no seu poder de transformação diz Adriana Alves de Lima.

5. Considerações finais 

Inteligência Emocional (IE) e Inteligência Social (IS): como liderar com 
sensibilidade, eficácia e empreendedorismo no mundo das emoções, constitui um 
construto psicológico recente, e um dos aspectos da inteligência mais discutidos 
na atualidade. A IE e IS refletem, sobretudo, o estudo das interações entre emoção 
e inteligência, o que nos permite inferir a complexidade do campo conceitual. 

As concepções atuais sobre IE e IS constituem o produto do pensamento, 
trabalho e investigações de centenas de pesquisadores, que ao longo da história da 
humanidade, definiram o que é ser inteligente. Assim como atualmente é possível 
perceber evoluções no pensamento em muitas áreas, também tem sido levantada a 
necessidade de se repensar o que se entende por inteligência e por comportamento 
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inteligente. A verificação das relações entre cognição e emoção poderia resultar 
no reconhecimento da capacidade do homem lidar com seu mundo emocional de 
forma inteligente, compatível com seus objetivos mais amplos de vida.

A emoção na Inteligência Emocional (IE) e Inteligência Social (IS), corres-
ponderia a uma reação psicobiológica complexa, que envolveria inteligência e moti-
vação, impulso para ação, além de aspectos sociais e da personalidade, que acompa-
nhados de mudanças fisiológicas, expressariam um acontecimento significante para 
o bem-estar subjetivo do sujeito no seu encontro com o ambiente. Sob este prisma, a 
emoção  seria parcialmente biologicamente determinada, e parcialmente o produto 
da experiência e do desenvolvimento humano no contexto sociocultural.

As competências emocionais são essenciais nas interações sociais porque 
emoções alimentam funções comunicativas e sociais, além de conterem informa-
ções sobre os pensamentos e intenções das pessoas. A ocorrência de uma intera-
ção social positiva e satisfatória demandaria que os indivíduos percebessem, pro-
cessassem e manejassem a informação emocional de forma inteligente. A visão 
de que as competências emocionais são cruciais para adaptação tem suscitado o 
interesse pelo tema da inteligência emocional e inspirado muitos programas de 
aprendizagem social e emocional em escolas e em ambientes de trabalho.

No livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman o autor redefi-
ne o que é ser inteligente, pois em um exemplo prático, o QI (Quoeficiente de 
Inteligência) é um dos princípios para conseguir um bom emprego, mas é o QE 
(Quoeficiente Emocional) que vai definir a permanência da pessoa na empresa e 
lhe garantir sucesso profissional, porém enquanto autores de INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL E INTELIGÊNCIA SOCIAL: como liderar com sensibilida-
de, eficácia e empreendedorismo  no mundo das emoções, especificamos que 
a Inteligência Emocional (IE) e Inteligência Social (IS) envolvem a capacidade 
de perceber acuradamente, de avaliar e de expressar emoções; a capacidade de 
perceber e/ou gerar sentimentos quando eles facilitam o pensamento; a capaci-
dade de compreender a emoção e o conhecimento emocional; e a capacidade de 
controlar emoções para promover o crescimento emocional e intelectual. 

Referências

MAGNUS, Leopoldo. Como desenvolver a inteligência emocional. Disponí-
vel em: https://genyo.com.br/Acesso em: 12 de Nov. de 2022 

STERNBERG, R. J. (1992). As capacidades intelectuais humanas: Uma abor-
dagem em processamento de informações. Porto Alegre, RS: Artes Médicas.

WOYCIEKOSKI, C. (2006). Instrumentos de inteligência emocional de auto-
-relato medem alguma coisa que instrumentos de personalidade não medem? 
Dissertação de Mestrado não-publicada, Instituto de Psicologia, Universidade 



EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: 
Realidade, possibilidades e desafios

185

Federal do Rio Grande do Sul, RS.

ZEIDNER, M., SHANI-ZINOVICH, I., MATTHEWS, G., & ROBERTS, 
R. D. (2005). Assessing emotional intelligence in gifted and non-gifted high 
school students: Outcomes depend on the measure. Intelligence, 33, 369-391.




