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APRESENTAÇÃO
Prezad@s,
Satisfação! Esse é o sentimento que vem ao meu ser ao escrever a apresentação
deste atraente livro. Não apenas porque se trata do volume 3 da Coleção Pesquisas
em Temas de Ciências da Educação, publicado pela RFB Editora, mas pela importância que essa área possui para a promoção da qualidade de vida das pessoas.
Segundo a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), fazem parte dessa área: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO, FILOSOFIA
DA EDUCAÇÃO, HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO,
ANTROPOLOGIA EDUCACIONAL, ECONOMIA DA EDUCAÇÃO, PSICOLOGIA EDUCACIONAL, ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL, ADMINISTRAÇÃO
DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES EDUCATIVAS, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, POLÍTICA EDUCACIONAL, PLANEJAMENTO EDUCACIONAL, AVAL. DE SISTEMAS, INST. PLANOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS, ENSINO-APRENDIZAGEM, TEORIAS
DA INSTRUÇÃO, MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO, TECNOLOGIA EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM, CURRÍCULO, TEORIA GERAL
DE PLANEJAMENTO E DESENV. CURRICULAR, CURRÍCULOS ESPECÍFICOS
PARA NÍVEIS E TIPOS DE EDUCAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ACONSELHAMENTO, ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, ORIENTAÇÃO VOCACIONAL, TÓPICOS
ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO DE ADULTOS, EDUCAÇÃO PERMANENTE, EDUCAÇÃO RURAL, EDUCAÇÃO EM PERIFERIAS URBANAS,
EDUCAÇÃO ESPECIAL, EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, ENSINO PROFISSIONALIZANTE. Tal área suscita, portanto, uma gama de possibilidades de pesquisas e de
relações dialógicas que certamente podem ser relevantes para o desenvolvimento
social brasileiro.
Desse modo, os artigos apresentados neste livro - em sua maioria frutos de
árduos trabalhos acadêmicos (TCC, monografia, dissertação, tese) - decerto contribuem, cada um a seu modo, para o aprofundamento de discussões na área da
Educação Brasileira, pois são pesquisas germinadas, frutificadas e colhidas de temas atuais que vêm sendo debatidos nas principais universidades nacionais e que
refletem o interesse de pesquisadores no desenvolvimento social e científico que
possa melhorar a qualidade de vida de homens e de mulheres.
Acredito, verdadeiramente, que a ampla divulgação do conhecimento científico pode mudar para melhor o mundo em que vivemos!

Esse livro é parte da materialização dessa utopia.
Prof. Dr. Ednilson Sergio Ramalho de Souza
Editor-Chefe

CAPÍTULO 1
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RESUMO

O

assédio moral no ambiente do trabalho é um fenômeno que acarreta danos morais para a vítima, quando é acometido no ambiente de trabalho
ou por suas relações, sendo na sua prática reiterada ou não. O assédio moral traz
consequências para o assediado, pois a sua ocorrência é por meio de gestos, palavras e/ou atos que passam a humilhar ou constranger o trabalhador, ferindo a sua
dignidade humana. Assim, o presente artigo tem como analisar a existência de assédio moral entre os professores de uma determinada instituição da rede pública voltada para o ensino fundamental de Boa Vista - Roraima. Para alcançar os objetivos
propostos optou-se pela metodologia quantitativo e descritivo de corte transversal
abrangendo amostra de 160 professores que contestaram o questionário sobre assédio moral na escola em que atuam. Portanto, todos os casos em sua totalidade,
ocorreram entre chefes/superiores, colegas/professores, docentes/orientadores.
Conclui-se que, é visto que as instituições educacionais são lugares onde ocorrem
concorrências por cargos, recursos para pesquisas e publicações, o que promove a
acontecimento desse fenômeno.
Palavras-chave: Professores. Assédio Moral. Ensino Fundamental.

ABSTRACT
Moral harassment in the work environment is a phenomenon that causes moral damage to the victim, when he is affected in the work environment or by his
relationships, whether in his practice repeated or not. Moral harassment has consequences for the harassed, because its occurrence is through gestures, words and
/ or acts that start to humiliate or embarrass the worker, injuring their human dignity. Thus, the present article has the means to analyze the existence of moral harassment among the teachers of a determined public school institution focused on
elementary education in Boa Vista - Roraima. To achieve the proposed objectives,
a quantitative and descriptive cross-sectional methodology was chosen, covering
a sample of 160 teachers who contested the questionnaire on moral harassment in
the school where they work. Therefore, all cases in their entirety, occurred between
bosses / superiors, colleagues / teachers, teachers / advisors. It is concluded that,
it is seen that educational institutions are places where competitions for positions,
resources for research and publications occur, which promotes the occurrence of
this phenomenon.
Keywords: Teachers. Moral Harassment. Elementary School.
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1 INTRODUÇÃO
Assédio moral no ambiente de trabalho trata-se de uma temática que no que
se pese não vem a ser discutida com tanta frequência na atualidade, sendo que a
mesma não recebe tanta periodicidade quanto os demais nortes jurídicos existentes,
entretanto, possui importância extrema para os trabalhadores que sofrem ou sofreram assédio moral, estes trabalhadores precisam usufruir de dignidade e harmonia
em seu ambiente laboral assim como os demais.
O assédio moral vem a ser a utilização intencional de poder contra uma determinada pessoa ou um grupo, cuja demonstração pode resultar em danos e malefícios para o desenvolvimento físico, mental, espiritual e moral deste(s) indivíduo(s).
Através deste comportamento o agressor cria uma degradação nas relações humanas por meio do estabelecimento de comunicações não éticas, abusivas, caracterizadas pela sua repetição ao longo do tempo.
A falta de legislação específica para esta categoria de violência dificulta a
apuração, averiguação e separação dos fatos sobre os quais revelam a prática de
agressão moral sofrida no ambiente de trabalho. O assédio moral no ambiente de
trabalho é classificado como uma atuação ofensiva, ameaçadora, hostil e de caráter
recorrente, com origem de algum indivíduo que integre o meio laboral ao qual pertence à vítima, tendo em mente a intenção é desprezar o assediado.
Quando se detêm na análise do assédio moral ocorrido em ambientes escolares, se torna evidente a carência em relação aos canais de comunicação por meio dos
representantes, ausência de comunicação entre chefias e subordinados, corpo docente e discente, sendo que o trabalho do professor geralmente passa a ser solitário.
É visível que na maioria das vezes os professores acabam lidando com as situações sozinhos, o que faz com pressões internas da classe, interagindo com supervisores, tendo de responder a expectativas pré-concebidas e obedecendo às ordens
de terceiros.
Com base neste pressuposto esta pesquisa procura responder se existe assédio moral nas escolas da rede pública estadual entre os professores do ensino de
Boa Vista – Roraima, no ano de 2018, onde será feita a análise dos dados coletados
através da aplicação de questionários aplicados para os professores das instituições,
com intuito de verificar se já foram vítimas ou espectadores da prática do assédio
moral.

Capitulo 1
O ASSÉDIO MORAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL ENTRE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOA VISTA - RORAIMA, NO ANO DE 2018.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Assédio Moral: Conceito

O assédio moral é entendido sendo a exposição das pessoas às circunstâncias
humilhantes e constrangedoras, geralmente, são algumas ações e atitudes que acarretem algumas traves de condutas (atos, gestos, palavras) consideradas repetitivas
e prolongadas. Quando se estabelece essa relação de competitividade, a relação na
qual um indivíduo ou colega de trabalho é visto como um adversário, o espírito
natural será de eliminação do outro, ou seja, a anulação da sua despersonalização,
em princípio de modo intencional (HELOANI, 2004).
O comportamento do assédio moral é considerado como um problema social,
pode estar presente em vários setores como: no meio familiar, social, estudantil,
cultural e laboral, geralmente, este comportamento se visualiza principalmente no
campo laboral, sendo ele no setor privado como também no setor público.
Cândido (2011) declara que o assédio moral se trata do ato da humilhação ao
qual um indivíduo é submetido por outro, baseado no ato desmesurado, cujo objetivo principal é de diminuir ao “outro”, através de insultos, desprezo, humilhação e
coação destinados ao indivíduo assediado.
O assédio moral, geralmente, é conceituado como a conduta exagerada por
parte de um indivíduo, manifestado em ações, gestos, palavras ou comportamentos
inapropriados que vem a destruir à integridade física e/ou psíquica de um indivíduo, abrangendo a personalidade e dignidade, degradando assim o ambiente laboral (HIRIGOYEN, 2011).
Além disso, ao considerar como uma conduta abusiva o ato do assédio moral
que pode ser de ocorrência frequente e prolongada, cujas consequências são os danos à personalidade, à dignidade, à integridade física ou psíquica do trabalhador
(assediado) que é humilhado e constrangido, com mera meta de excluí-lo do seu
labor ou deteriorando o ambiente laboral (NASCIMENTO, 2011).
Quando se estabelece a competitividade, ou seja, se visa no outro um adversário, a tendência natural é da eliminação do outro indivíduo a anulação da sua despersonalização passa a ser um ato que em princípio de forma intencional, mesmo
tendo em consideração que a ausência de intencionalidade não o configure diferente do conceito de assédio moral (HELOANI, 2004).
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Além disso, o assédio moral abrange a diminuição da habilidade que o indivíduo assediado possui em se defender do assediador. Quando os atos de violência
iniciam o surge um desequilíbrio de poderes, ou seja, a partir do fato da existência
de desigualdade no poder, a persistente repetência de tais atos que vem a fragilizar
sucessivamente o assediado, minimizando à sua capacidade de reação em defesa de
sua integridade (GONÇALVES, 2006).
Uma das características particulares do assédio moral que impede reconhecer
tais atos que são considerados violentos, geralmente, mostram-se blindados pela
sutileza, essas atitudes que parecem sem propósitos e imperceptíveis são formas
sutis para a deterioração psicológica deste indivíduo: “as ações são perspicazes,
não há sinais tangíveis e os que observam interpretam simplesmente como relações
conflitivas ou passionais entre dois indivíduos de personalidade forte, ou seja, é um
fato violento de extermínio moral ou até físico do outro” (HIRIGOYEN, 2011).
Muito comum que o ato de assédio moral pode ser entendido como hostil, o
que seria, na verdade, uma brincadeira banal no ambiente laboral entre colegas que
se querem bem, passa a degradar o indivíduo assediado. Frequentemente, dizemos
coisas brincando para outro indivíduo, coisa que não devemos ou podemos dizer
como sendo a verdade como é? Muitas vezes é recorrido ao humor, para camuflar
preconceitos existentes, e não se reproduz? Amostras de agressão são quase insignificantes e imperceptíveis, quando na primeira ocasião, os insultos e os maus tratos
são levados na brincadeira (HIRIGOYEN, 2011).
Quanto à tipologia do comportamento, as relações das formas de ocorrência,
os tipos podem ser de classificação enorme, podendo ir desde o afastamento do
indivíduo assediado para a sua desqualificação profissional, até o terror com o desmoronamento psicológico da vítima como ato final. As formas de manifestação do
assédio moral são diversas e demonstram a complexidade da entidade em relação
a elas (ÁVILA, 2009).

2.2 Legislação no Brasil sobre Assédio Moral
No Brasil foi criado no ano 2000 a primeira Lei direcionada ao tratamento
sobre o assédio moral praticado tanto em ambiente público ou privado. O primeiro caso abordado por esta Lei foi aplicado no município de Iracemápolis, interior
do estado de São Paulo, atendendo a proposição do Vereador João Renato Alves
Pereira, pois foi vítima no passado de assédio moral na empresa privada onde ele
trabalhou.

Capitulo 1
O ASSÉDIO MORAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL ENTRE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOA VISTA - RORAIMA, NO ANO DE 2018.

16

PESQUISAS EM TEMAS DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
VOLUME 3

O artigo 1º da referida Lei estabelece em seu contexto que os ficam os servidores públicos municipais sujeitos às penalidades administrativas pela prática de
assédio moral, nas dependências do local de trabalho de: advertência; suspensão
(impondo-se ao funcionário a participação em curso de comportamento profissional) e demissão.
Ao que se refere as características advindas do assédio moral, a lista de classificação é muito extensa, sendo que todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja,
pela repetição, a autoestima e a segurança de um indivíduo, fazendo-o duvidar de
si e de sua competência, implicando em dano ao ambiente de trabalho, à evolução
da carreira profissional ou à estabilidade do vínculo empregatício do funcionário,
tais como: marcar tarefas com prazos impossíveis, passar alguém de uma área de
responsabilidade para funções triviais; tomar crédito de ideias (SIC) de outros; ignorar ou excluir um funcionário só se dirigindo a ele através de terceiros; sonegar
informações de forma insistente; espalhar rumores maliciosos; criticar com persistência; subestimar esforços (Iracemapolis, Lei nº 1.163/2000).
Logo após esta Lei, foram criadas mais de 50 leis municipais e estaduais em
todo o país, voltadas para punição e penalidades aos indivíduos classificados como
agressores/assediadores. Estas leis referem-se especificamente aos fatos cometidos
no local de trabalho, mais especificamente em serviços públicos de cada unidade
Federal. Assim, também foi estipulado punições para aquelas ações de assédio moral cometidos no setor privado depende de Lei Federal, pois é de competência do
Congresso Nacional legislar sobre leis trabalhistas no país sem distinção de setores
ou classes.
Encontra-se ainda na Lei nº 8.112 de 1990 (RJU - Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos da União, Autarquias e Fundações Públicas Federais) que não
há uma legislação mais clara abordando sobre a temática do assédio moral, mais
esta Lei nos dá a possibilidade de enquadrar o comportamento do assediador, pois
nela se encontra bem claro os deveres para com os funcionários do setor público,
ainda que seja para aqueles cargos de chefia.
Vale ressaltar que a prática do ato de assédio moral vem a aborrecer os deveres
atribuídos por lei aos servidores públicos ou privados e transgrede também as proibições que lhes são impostas no corpo do texto da Constituição Federal que defende
o princípio da dignidade da pessoa humana.
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2.3 Assédio Moral e a Instituição Educativa
O Assédio Moral é uma terminologia considerada nova para uma situação
classificada como antiga, quando se considera o rascunho do passado, não se ver
muito longe a possibilidade em ouvir falar do assédio moral como um fato quase
que natural em escolas como, por exemplo, utilização de frases como: orelhas de
burro, as palmatórias utilizadas para disciplinar e castigar alunos que eram tidos
como indisciplinados nas décadas passadas.
Oliveira (2011) na sua crônica “Palmatória” afirma:
Até mesmo algumas escolas particulares e municipais dos velhos tempos usavam as malfadadas palmatórias para intimidar os alunos menos estudiosos ou
peraltas. Os estudantes viviam sob constante temor, os nervos à flor da pele. Eles
sabiam que por qualquer bobagem estaria sujeito à dureza da palmatória. Réguas enormes de plástico duro, muitas vezes, as substituíam nos colégios porque
com elas seriam possíveis alcançar o rebelde sentado um pouco mais distante
da lente. Como feitores, os professores andavam pela sala de aula brandindo o
“porrete” com a maior naturalidade e batiam nos braços, nas costas ou na cabeça da criançada sem perigo de receber represália das autoridades educacionais
competentes, ou dos próprios pais, que conheciam a prática, pois isso era a coisa
mais comum e normal do mundo na época (OLIVEIRA, 2011).

De acordo com Gallindo (2011, p. 10), “o conceito moderno de direito à educação nasce do direito de liberdade de pensamento, direito este considerado o mais
essencial do que o direito a educação expressamente dito, este direito permite a
pessoa exercer o exercício pleno da sua própria liberdade”.
Gallindo (2011, p. 12) também passa a explicar que nas instituições educativas
é necessário haver mais a técnica de liberdade de pensamento, pois visa sensibilizar
os indivíduos sobre o conceito partindo do intuito que é um direito. Embora, existem poucas pesquisas feitas nesta área, as escolas são tratadas como ambientes laborais onde há facilidade de problemas nas relações interpessoais, porém o assédio
moral tem um panorama favorável para estudos.
As investigações realizadas em Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas no estado de Minas Gerais pelos autores Coleta e Miranda (2011) obtiveram
as análises de dados e informações, através do Método dos Incidentes Críticos, sendo avaliados quais os principais tipos de assédio moral existente nas Universidades
da região estudada, no qual foi caraterizado doze tipos de assédio que ocorrem
nestas instituições, geralmente é nítido que parte da temática do professor para com
o aluno.
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2.4 Assédio Moral e suas consequências

Segundo Einarsen e Raknes (apud EINARSEN, 2005), descrevem que mesmo
com condutas agressivas e violentas, as atitudes empregadas são confundidas às
vezes com o assédio moral, para que estes fatos aconteçam frequentemente na vida
do indivíduo assediado, se eles sucederem regularmente estão associados com problemas que afetam severamente a saúde.
Leymann e Gustafson (1996), descrevem em sua pesquisa as análises de como
as vítimas apresentavam dores no peito, suores excessivos, boca seca, palpitações,
falta de ar, dores nas costas, dores no pescoço, dores musculares, fraqueza nas pernas, desmaios, tremores, perda de apetite, diarreias, dores de estômago, etc.
Piñuel (2003) apresenta os resultados de uma pesquisa realizada sobre as sequelas do assédio moral na saúde das vítimas assediadas. Conforme os pensamentos do autor, a pesquisa estabeleceu seis tipos de efeitos nocivos:
a) cognitivos e hiperreação psíquica: perdas de memória; problema para se concentrar; depressão; apatia; irritabilidade; nervosismo/alteração; agressividade/
fúria; sentimento de insegurança; hipersensibilidade a atrasos;
b) sintomas psicossomáticos de estresse: pesadelos; dores de estômago e abdominais; diarreias/colite; vômito; náuseas; falta de apetite; sensação de nó na garganta; isolamento;
c) sintomas de desajustes do sistema nervoso autônomo: dores no peito; sudorese; boca seca; palpitação; sufoco; falta de ar; hipertensão arterial;
d) desgastes físicos em consequência do estresse prolongado: dores nas costas e
nuca; dores musculares (fibromialgia);
e) transtornos do sono: dificuldades para dormir; sono interrompido; acordar
muito cedo; e
f) cansaço e debilidade: fatiga crônica; cansaço nas pernas; debilidade; desmaios;
tremores (PIÑUEL, 2003).

Luna (2003) afirma que, o suicídio é a mais grave das consequências do assédio, é os profissionais qualificados com gratificação importante são os que correm
maiores riscos, um deles é o suicídio explicado como um último ato de rebeldia ou
uma revelação póstuma.
Assim, vale ressaltar a importância de identificar este tipo de agressão e os
conflitos psicológicos que vem acorrentados com ele, são vistos nos resultados das
investigações que assinalam as vítimas que passam por circunstâncias de assédio
moral e aguentam tudo com menos saúde mental espelhada nos cargos sociais.
Leymann e Gustafsson (1996) afirmam que as vítimas de assédio moral exibem
um quadro severo de PTSD com implicações mentais compatíveis com os apresenCarlos Alberto da Silva Oliveira, Irene Soares da Rocha
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tados por prisioneiros de guerra, inclusive as vítimas de assédio moral padeceriam
sequelas piores, por exemplo, condutores que matam pessoas suicidas. As consequências são vistas ainda depois de muitos anos que a situação de assédio acabou.
O assédio moral traz algumas consequências para a carreira, visam-se interrupções por motivos de saúde, licenças médicas, o nervosismo, a depressão, alcoolismo, dificuldade em se comunicar em crescimento, dificuldade para interagir com
o grupo de colegas, resultante das licenças médicas constantes que prejudicam a sua
atuação profissional e a qualidade de seu trabalho nas organizações.
Devido ao questionamento da competência profissional, nos dias atuais, isto
é um desafio, pois a maioria dos profissionais possui à identidade no nível mais
fundamental, pois as consequências do assédio moral vêm a denigrir a profissão da
vítima (MAITLIS e OZCELIK, 2004).
Segundo Barreto (2000), o sentido do trabalho compõe um procedimento complexo, que é resultado de um contexto de influência mútua e construções sociais que
abrangem o campo de autorrealização, independência, valorização e dependência
do indivíduo que sofre com o assédio.
A união familiar passa a ser danificada durante esta fase, pois o sujeito assediado começa a perder interesse nos projetos familiares e se desligar das responsabilidades e compromissos que possui com o dia a dia da família que o apoia mesmo
não sabendo como prosseguir.

2.5 Diferenças entre conflitos saudáveis e situações de assédio moral
Sem alterações sobre as diferenças entre conflitos organizacionais e assédio
moral no ambiente laboral, conforme Freitas, Heloani e Barreto (2008) advertem
que, geralmente, os conflitos acrescidos das causas do assédio moral faz com que
emergem as diferenças e discrepâncias entre os colaboradores, o que faz ser possível a negociação ou até mesmo a resolução do conflito.
Entretanto, nos casos de assédio moral não existe a necessidade de um conflito entre o agressor e a vítima, em alguns casos, a vítima ignora o problema ou
o considera insignificante, podendo confundir o ato de assédio moral como uma
brincadeira de mau gosto. Assim, num segundo momento logo após ser agredida e
assediada, a vítima assediada entende que haverá a multiplicação dos ataques apresentando a situação num estado de superioridades ou tranquilidade, que dificulta
qualquer esboço de reação.
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Ainda que esse fenômeno venha ser praticado em qualquer lugar, a frequência
mais evidente deste ato, levando em considerações as condições e circunstâncias de
cada empresa, Hirigoyen (2002) afirma que têm lugares de trabalhos mais suscetíveis a tais práticas.
Quando menciona o professor, torna-se claro o caso de suas atividades não
poderem ser inteiramente codificadas, pois poderá facilitar sua estigmatizarão no
relacionamento com os alunos e que as práticas de assédio no meio educativo são
banalizadas.
Entretanto, as práticas de assédio moral nas instituições educativas, podem
se considerar como fatos comuns encontrados em alguns ambientes, inclusive este
fenômeno pode vir a ser amparado pela cultura da instituição, em muitos casos,
acabam servindo como fonte de abuso direcionado como afirma Sirota (2008).
O assédio moral, é um fato muito prejudicial, que destrói a vida de uma pessoa, uma empresa e até da sociedade; deste modo, expõe a todos este fenômeno.
Si todos, os profissionais e as empresas, se mostrarem indiferentes mediante esta
questão, todos deve estar apoiando e reforçando esta conduta que viola o direito
universal de que toda pessoa deve ser tratada e respeitados como seres humanos.
Portanto, o assédio moral é um fenômeno que vai muito longe, mais além de uma
questão moral, se constitui um problema econômico e um crime, que teria que ser
castigado severamente, para que aqueles que praticam este ato tenham um exemplo
(FREITAS, HELOANI e BARRETO, 2008).

3. DISCUSSÕES E RESULTADOS SOBRE O ASSÉDIO MORAL NAS
ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL ENTRE PROFESSORES
DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOA VISTA - RORAIMA, NO
ANO DE 2018.
Os resultados obtidos com a aplicação das entrevistas a cada um dos sujeitos
pesquisados permitiram dar prosseguimento a análise e interpretação qualitativa
proposta pela pesquisa. Os resultados obtidos apresentam-se, conforme o desenrolar das questões do questionário aplicado aos professores, como forma de avaliar
suas respostas.
O questionário aplicado como ferramenta para coleta de dados possui catorze
(14) questões, cuja finalidade teve a identificação de um traçado do perfil e a identificação dos professores sobre o tema proposto cuja finalidade e verificar quais profissionais estão atentos aos assuntos relacionados na pesquisa.
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A primeira pergunta realizada foi com a intenção de saber a faixa etária dos
entrevistados, a partir das informações colhidas sobre a faixa etária dos respondentes, evidenciou-se que a maior parte dos entrevistados estão na faixa etária dos 30 a
49 anos. Quando se mesura estes dados em porcentagens, temos a seguinte conclusão que cerca de 72% dos professores entrevistados estão na faixa etária dos 30 a 40
anos; sendo que 23% dos professores se encontram na faixa etária de 50 a 59 anos e
por último, mas não menos interessante, a minoria dos entrevistados se encontram
na casa dos 5%, sendo eles, menores de 30 anos e os de 60 anos à mais.
O segundo questionamento feito aos professores entrevistados foi em relação
ao gênero, com a análise dos questionários obtiveram-se as seguintes informações,
nota-se que grande parte dos professores são do gênero feminino, com um total de
147 participantes femininas para 8 participantes masculinos.
No que tange ao gênero dos professores entrevistados, cerca de 92% são do
gênero feminino, restando só 8% do gênero masculino, assim, é evidente mencionar
através da pesquisa que no âmbito educativo se observa que as mulheres lideram
a profissão docente, sendo as principais na execução de práticas pedagógicas no
âmbito do ensino.
Na terceira questão, perguntou-se qual o estado civil de cada entrevistado.
Nesta questão sociodemográfica, observa-se que a maioria dos professores são casados, no gráfico acima podemos ver que estes representam 65% do total dos entrevistados, os entrevistados que responderam que estão solteiros representa 26%, os
professores divorciados estão na casa dos 6%, e por fim, os professores que responderam que estão comprometidos estando definidos como 3%.
Perguntou-se aos entrevistados na quarta questão qual a sua formação, na intenção de analisar seu grau de conhecimento sobre a temática juntamente com a
sua vivência acadêmica, nota-se que 69% dos entrevistados são licenciados na área
educativa, tendo cerca de 22% que tem sua especialização educacional, 6% dos professores possuem sua qualificação de mestrado e apenas 3% dos entrevistados tem
o grau de doutorado na área educativa. É evidente que poucos são os profissionais
que mantêm sua formação continuada durante sua vida letiva.
No quinto questionamento avaliou o tempo de serviço de cada profissional na
área de educação-ensino, para se ter uma percepção de quanto estes profissionais
se dedicaram para a formação da educação para novos indivíduos. Em relação ao
tempo de atuação na instituição de ensino, os professores entrevistados na maioria,
equivale a 28% daqueles que possuem entre 6 e 10 anos de tem de instituição, seguiCapitulo 1
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do de 24% que se encontra com menos de 1 ano de atuação, e por fim, cerca de 17%
que possuem entre 1 e 5 anos.
O sexto questionamento já está direcionando a temática abordada na pesquisa,
cuja pergunta feita aos entrevistados foi se o professor já vou assediado moralmente
na instituição na que trabalha?
As respostas obtidas foram transformadas em análises, nota-se que as respostas dos entrevistados em sua maioria apresentam-se em tom de afirmativa, sendo
que sofrem um empate, pois os professores entrevistados em relação a ser vítima
de assédio moral, obtiveram-se 47% dos professores que afirmam que sofreram sim
o assédio, como também evidencia-se que outros 47% de profissionais que não sofreram por nenhum tipo de assédio, como pode-se ver apenas 6% dos entrevistados
que respondeu talvez tenha sofrido algum tipo.
Considerando as afirmativas de Hirigoyen (2001) que existe uma caraterística
própria da pessoa assediada, chamada a lei do silêncio, esta lei explana que geralmente ninguém quer ser alvo de humilhações e cada um sofre no seu canto, pois é
difícil afrontar.
Quando se pergunta para os professores investigados se possui conhecimento
se algum colega sofreu assédio moral na instituição ao qual trabalha, cerca de 60%
afirmaram que sim, já 26% dos professores responderam que não e apenas 14% decidiram não responder à pergunta em questão, mais uma vez visa-se aqui a lei do
silêncio, pois nem todos aceitam a realidade em que vivem, preferem ficar de fora
deste espaço conflitivo, para vir a ser um auditório para a vítima assediada, pois na
maioria das vezes possuem o pensamento que seus problemas são maiores que do
próximo, isto se baseia de acordo as bibliografias consultadas.
Na oitava questão levantou o questionamento se os professores entrevistados acreditam que o agressor tem consciência das agressões que pratica contra o
assediado. As respostas dos entrevistados foram analisadas e nota-se que cerca de
60% dos entrevistados afirmam que sim, os agressores possuem consciência de seus
atos, mais 20% dos professores dizem que não que os mesmo não tem consciência
de suas atitudes e outro lado, 20% dos entrevistados responderam que talvez o assediador tenha noção de seus atos para com o assediado.
Quando se aborda sobre os tipos de assédio moral mais sofridos no ambiente
laboral, conclui-se que entre os tipos de assédio moral mais sofridos e mais mencionados pelos professores entrevistados é a agressão verbal que corresponde a 53%
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sendo está a que mais acontece no ambiente laboral, já pelo ato de tratamento discriminatório está na casa dos 28%, e por fim, o rebaixamento da capacidade cognitiva
que é considerando em 19%.
Para os profissionais que presenciaram ou sofreram assédio moral, foi questionado dos mesmos, o que eles sentiram na hora do assédio moral, as respostas
coletadas e analisadas apresentaram que cerca de 62% afirmaram que sentem raiva,
este sentimento é o mais comum na vida do ser humano antes do sentimento de
impotência, em segundo lugar representando 25% fica a indignação e por último
mostrando 13% das respostas fica a vergonha. Estes sentimentos foram os que mais
tiveram destaques nas respostas de todos os entrevistados.
Quando se perguntou qual foi a reação dos professores no momento em que
ocorreu o assédio moral, obtiveram-se que 81% dos entrevistados que responderam
que não fizeram nada para sanar estes conflitos, assim mais uma vez é identificado
a aplicação da lei do silêncio, pois a maioria das pessoas prefere não ter conflito
no trabalho, vindo a se beneficiar com o sentimento de colegas de todos, por outro
lado, cerca de 11% dos professores tentaram argumentar com agressor ou autoridades para sanar o conflito e 8% dos entrevistados apenas guardaram magoas pela
situação.
A décima segunda questão trouxe o questionamento se o entrevistado teria
noção da frequência que o agressor exerce o assédio moral, as respostas obtidas
foram analisadas e filtradas gerando informações que cerca de 50% dos professores afirmaram que outros, ou seja, diferente da frequência semanal ou semestral,
podendo ser em práticas diárias as mais frequentemente, as outras alternativas de
resposta empataram entre si, revelando que 25% disseram ser uma vez por semestre
e uma vez por semana.
Ao perguntar dos professores entrevistados sobre o assédio moral ser prática
comum na instituição, os mesmos responderam à pergunta gerando um quantitativo de 65% dos entrevistados afirmam que sim, o assédio moral é a prática mais
comum na escola, já que 35% responderam que não, mas é difícil perceber se os professores têm um conceito claro sobre o que é assédio moral e as suas caraterísticas
de outros fatos semelhantes a este, ou de alguns conceitos parecidos, pois a maioria
dos professores entrevistados, quando é reclamado sobre alguma situação referente
ao trabalho, o mesmo experimenta essa sensação de ser assediado.
A décima quarta e o último questionamento da pesquisa está relacionada em
saber qual a percepção do professor sobre as causas do assédio moral, em 85% dos
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professores afirmam que os sujeitos que assediam os outros têm senso de superioridade, pois o agressor faz isso para demostrar ser superior ao indivíduo assediado,
assim cerca de 12% dos entrevistados dizem que fazem parte do seu caráter ou
personalidade e só 3% responderam que algum problema à disfunção psicológica.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O assédio moral, não é um fato novo, mesmo assim é pouco estudado, só a
umas décadas atrás que se iniciou o interesse por este fenômeno por parte dos pesquisadores estudiosos. Porém, existe uma certa escassez de informações em relação
a esta área, especialmente, na área educativa. Sem embargo, os resultados encontrados apresentam uma importância necessária em dá destaque a mais estudos a estes
casos.
Fundamentalmente, quando se têm o ponto de vista os professores da Rede
Pública de Ensino do Estado de Roraima, após a análise das respostas que deram,
muitos afirmaram que sofreram humilhação ou constrangimento, por parte dos colegas de trabalho no ambiente laboral, tornando este mesmo ambiente, num ambiente desagradável em alguns momentos.
Este fenômeno é um fato que ninguém deseja viver em sua vida, mesmo assim, tais condutas agressivas e indesejáveis ocorrem com uma certa frequência no
dia a dia das instituições de ensino-aprendizagens.
Os ambientes das escolas da rede pública são passíveis de ocorrência desse
tipo de assédio. O assédio moral acontece devido ao excesso de competitividade e
rivalidades entre as pessoas e grupos, pois muitas das vezes é o regimento implantado na instituição que é o estopim para tal acontecimento.
Os professores que são acadêmicos empenham-se em obter indicadores superiores aos dos seus colegas, porque isto significa ter mais prestígio e reconhecimento
pessoal no campo acadêmico. Tais situações culminam em atritos e, possivelmente,
sua não solução resulte em situações adversas, tais como, as encontradas durante a
construção deste estudo. Soluções institucionais devem ser insistentemente buscadas para sanar os conflitos existentes nas instituições, com vistas em manter à saúde
e bem-estar desses trabalhadores.
No que se refere à existência de Assédio Moral, avaliando-se as respostas à
pergunta “você acredita que já tenha sido vítima deste problema, na escola?” verificou-se nas descrições apresentadas que 47% admitiram terem sido vítimas do
problema, ao mesmo tempo, em que igual percentual respondeu negativamente à
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questão. Do total, 6% participantes informaram que talvez pudessem ter sido vítimas de AM.
Conclui-se que há o sentimento de assédio moral nas escolas da rede pública
estadual, pois isto se afirmar através da análise do fator que levou aos professores a
fazerem esta afirmação, podemos inferir que nem todos os respondentes de fato sofreram o assédio moral, contudo, existe um sentimento de desagrado nas respostas
dos questionários aplicados.
Pode-se até aceitar que com base nas definições de assédio moral, tal fato não
tenha ocorrido, mas é inevitável considerar ao menos um comportamento agressivo/violento presente nessas relações. Como pode-se esperar um processo de formação digno e edificante, se o tratamento dispensado for humilhante e constrangedor?
É importante salientar que o questionário aplicado reflete apenas o sentimento
do professor, não levando em consideração se o assédio de fato ocorreu. Também
não mensuramos as causas sob a perspectiva dos outros atores educacionais, ou
seja, houve ou não a intenção de assediar. Por fim, cabe considerar que devemos
estar atentos ao nível da agressão moral nas instituições de ensino, uma vez que, as
agressões podem causar problemas a vítimas e pode impedir o melhor aproveitamento e desenvolvimento das habilidades dos atores.
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RESUMO

O

formato de trabalho homo office e aulas remotas ganharam maior visibilidade tornando-se uma alternativa plausível em tempos de isolamento
social no ano de 2020. Mesmo que de forma intempestiva, se fez necessário, tanto
como medida de proteção à vida quanto de direitos à educação. Portanto, visando
uma abordagem de pesquisa descritiva aplicada por meio de questionário eletrônico, com perguntas abertas e fechadas, buscou-se avaliar os impactos gerados pela
pandemia da Covid-19 na vida de 204 (duzentos e quatro) graduandos de 6 (seis)
diferentes cursos de uma faculdade de tecnologia de um município do estado de
São Paulo, fomentando suas opiniões sobre home office e aula remota, associando-as às competências socioemocionais. Dentre os resultados identificados tem-se que
tanto os alunos ingressantes quanto os demais utilizam os dispositivos: “Computador e Smartphone” para acesso aos encontros remotos, porém, com maior evidência ao uso de computador pelos alunos do primeiro semestre. A “Qualidade de
Vida” proporcionada pelo trabalho home office foi um ponto de destaque unânime
aos grupos avaliados, bem como ponto negativo a “disciplina pessoal”. Quanto aos
pontos positivos das aulas remotas, os grupos divergem de opiniões, onde houve
maior percentual no quesito “Aulas gravadas em vídeo” para os alunos do primeiro
semestre e, maior percentual dos alunos dos demais semestres para a opção “Não
precisa se locomover até a escola”. Os pontos negativos das aulas remotas também
apresentam diferentes pontos de vista pelos graduandos, sendo a “Dificuldade de
interação com os colegas da turma nas atividades práticas” pontuada pelos alunos
do primeiro semestre e a “Falta de concentração do aluno” pelo grupo de aluno dos
demais semestres. O constrangimento do aluno perante o uso da câmera foi unânime entre os alunos, tanto do primeiro semestre quanto dos demais, evidenciando
a dificuldade do aluno com o uso da câmera nas aulas remotas. Por meio deste
trabalho, foi possível conhecer e entender a realidade vivenciada pelos alunos no
que tange ao uso da tecnologia associada a uma nova realidade de trabalho home
office e aulas remotas. Ao correlacionar as respostas da referida pesquisa ao contexto
teórico das competências socioemocionais, percebe-se que há uma importante vertente de estudos a serem trabalhados interdisciplinarmente, contribuindo assim à
formação humana.
Palavras-Chave: Aula Remota, Home Office, Competências Socioemocionais, Pandemia da COVID-19.
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Abstract: The format of home office work and remote learning gained greater
visibility becoming a plausible alternative in times of social isolation in the year
2020. Even if untimely, it has become necessary, both as a measure to protect life
and the right to education. Therefore, using a descriptive research approach applied
by means of an electronic questionnaire, with open and closed questions, this paper
aimed at evaluating the impacts generated by the Covid-19 pandemic in the lives of
204 (two hundred and four) undergraduate students from 6 (six) different courses
of a college of technology in a city in the state of São Paulo, fostering their opinions
about home office and remote learning, associating them with social and emotional
competences. Among the results, it was identified that both the freshmen and the
senior students use the devices: “Computer and Smartphone” to access the remote
meetings, but with more evidence of computer use by the first-year students. The
“Quality of Life” provided by working from home was a unanimously highlighted
point by the groups evaluated, as well as the negative point “Personal Discipline”.
As for the positive aspects of the remote learning, the groups had different opinions, where there was a higher percentage in the item “classes recorded on video”
for the first-year students and a higher percentage for the students from the other
grades for the option “no need to commute to school”. The negative aspects of the
remote learning also presented different points of view by the undergraduates, with
“Difficulty in interacting with classmates in practical activities” pointed by the first-year students and “Lack of student´s concentration” by the group of students from
the other grades. The student’s embarrassment with the use of the camera was unanimous among the students, both from the first and from the other grades, showing
the student’s difficulty with the use of the camera in remote learning. Through this
work, it was possible to know and understand the reality experienced by students regarding the use of technology associated with a new reality of working from
home and remote learning. By correlating the answers of this research with the
theoretical context of socio-emotional competences, it can be seen that there is an
important strand of interdisciplinary studies to be worked on, thus contributing to
human education.
Keywords: Remote Learning; Home Office; Socio-emotional Competences; COVID-19 Pandemic.

INTRODUÇÃO
Este trabalho visa abordar temas atuais relacionados à educação e ao trabalho,
setores esses fortemente assolados no cenário pandêmico da COVID-19, com ênfase
no cenário brasileiro.
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A crise sanitária que afetou o Brasil e o mundo teve início na China em dezembro de 2019 com o surgimento de um novo coronavírus denominado SARS-CoV-2,
o qual provoca uma doença inflamatória podendo evoluir para Síndrome Respiratória aguda Grave (SRAG). A doença provocada pelo novo coronavírus é conhecida
como COVID-19 e se espalhou rapidamente pelo mundo por se tratar de um vírus
com grande potencial de transmissão. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).
No Brasil, segundo Ministério da Saúde (2020), o primeiro caso confirmado
da COVID-19 foi em fevereiro de 2020. No intuito de combater o avanço da doença foram adotadas diversas medidas por órgãos governamentais, empresariais e
educacionais, como a ampliação do fornecimento de equipamentos de segurança
para área da saúde, novos hábitos de higiene e o isolamento e/ou distanciamento
social. Desta forma, diversas empresas adotaram o home office assim como escolas
de todos os níveis, públicas e privadas adaptaram as aulas para o formato remoto.
Neste contexto, o presente estudo direciona-se à percepção dos estudantes de
cursos superiores em tecnologia ao home office e às aulas remotas, haja vista que,
para além de uma nova realidade de vida imaginada pelos cidadãos, há de se considerar a necessidade de adaptação frente a essas mudanças impostas pela pandemia.
Cabe destacar que todas as mudanças vivenciadas pela sociedade têm impactos também no ambiente interno das pessoas, inclusive na saúde mental.
Corroborando com o exposto, segundo Agência Brasil (2020),
A psicóloga Célia Fernandes, da Enfoque Clínica de Psicologia em Brasília, também está se adaptando e atendendo seus pacientes de casa por meio do computador e do celular. As tecnologias que viabilizam o teletrabalho, compras e diversão, não contornam, entretanto, os problemas da interação humana. Segundo ela,
conflitos podem surgir na família, entre pais e filhos e entre os casais. “O conflito
é normal. Precisamos trabalhar a comunicação, compreender que temos personalidades diferentes e interesses diferentes.” Célia recomenda a organização e o
estabelecimento de regras sobre a divisão do tempo e do espaço que permitam o
trabalho e a rotina de descanso. (COSTA, 2020).

Segundo o RH Portal (2020), há evidências em pesquisas indicando o crescimento do
Home Office (30%), onde a tendência do teletrabalho se apresenta mais usual também no
cenário pós pandemia, tendo em vista as mudanças na rotina da vida das pessoas impulsionadas pela vivência de novos hábitos. Todavia, há de se considerar a previsão legal da referida
atividade, com base na Lei nº 13.467/2017. Tem-se ainda, que “Esse modelo de trabalho
vem sendo uma das principais alternativas para a manutenção dos negócios diante das determinações de isolamento social pelo governo, de forma a evitar a contaminação entre os
colaboradores no ambiente de trabalho” (RH PORTAL, 2020).
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O esquema por home office, no entanto, não vem sem desafios. De um lado, além
dos benefícios frente aos riscos de saúde, o profissional não precisa sair de casa,
evita gastar dinheiro com transporte, se preocupar com o trânsito ou em gastar
seu tempo com conversas que distraem. De outro: pode ser mais fácil procrastinar e perder o foco ao trabalhar sem a “supervisão” dos colegas ou muito perto
de objetos de lazer ou descanso. (NA PRÁTICA, 2020).

Cabe destacar, ainda, que o Ministério da Educação, por meio da Portaria nº
343 de 17 de março de 2020 aprovou a substituição das aulas presencias em todo
o país, in verbis: “Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em
meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19”. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2020).
Outro aspecto a ser levado em consideração são as competências socioemocionais. Ao realizar a pesquisa dirigida a este tema, identificou-se um amplo trabalho
desenvolvido pelo Instituto Ayrton Senna, ao qual fomenta a educação integral,
bem como apoia gestores, familiares e educadores.
Nessa direção, o artigo intitulado: Competências Socioemocionais para contexto de crise abarca a contextualização dos variados eixos e a importância de desenvolvê-las para fins de adaptação e superação da inesperada pandemia. Nesse
sentido, “Para lidar com insegurança, ansiedade, medo, isolamento, mudança de
rotinas e indefinições é preciso ter empatia, resiliência, foco, responsabilidade, cuidado consigo e com o outro, entre outras competências”. (INSTITUTO AYRTON
SENNA, 2020).
Segundo o Instituto Ayrton Senna (2020),
Competências Socioemocionais são capacidades individuais que se manifestam
nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar
consigo mesmo e com os outros, estabelecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Elas podem ser observadas em nosso padrão
costumeiro de ação e reação frente a estímulos de ordem pessoal e social. Entre
outros exemplos, estão a persistência, a assertividade, a empatia, a autoconfiança
e a curiosidade para aprender. Exemplos de competências consideradas híbridas
são a criatividade e pensamento crítico pois envolvem habilidades socioemocionais e cognitivas.

Corroborando com o exposto, de acordo com o Instituto Brasileiro de Coaching-IBC (2020) “O ser humano é, por natureza, um ser social, está o tempo todo
interagindo com outras pessoas [...]. Mas, para que essa interação aconteça de maneira positiva, é preciso que o indivíduo tenha as competências socioemocionais
bem desenvolvidas”.
Dentre as competências socioemocionais mais importantes destacadas pelo
IBC, temos: Autoconhecimento, Autoestima, Autonomia, Confiança, Criatividade,
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Empatia, Ética, Felicidade, Paciência e Responsabilidade. (INSTITUTO BRASILEIRO DE COACHING-IBC, 2020).
Contudo, o objetivo geral deste artigo é conhecer os impactos ocasionados
pela pandemia da COVID-19 na vida dos alunos de uma Faculdade de Tecnologia
situada em um município pertencente ao estado de São Paulo, por meio de suas
percepções em relação ao home office e às aulas remotas.
Entre os objetivos específicos do artigo, destacam-se: Apresentar o instrumento tecnológico utilizado pelos alunos no Home Office; Identificar o semestre atual;
Conhecer a opinião dos alunos quanto aos pontos positivos e negativos do Home
Office e Mapear o ponto de vista dos alunos sobre aulas remostas versus presenciais.
Consoante a nova realidade instaurada durante a pandemia da COVID-19 com
ênfase ao cenário educacional e profissional, buscou-se o apoio em ferramentas de
tecnologia da informação para mapear, sob o viés estatístico, questões-chave sobre
o tema, visando elucidar as opiniões dos alunos dos cursos de Gestão Empresarial,
GTI, Mecatrônica, Produção, Manutenção Empresarial e Mecânica, totalizando uma
amostra de 204 alunos.
Todavia, conhecer as competências socioemocionais difundidas na contemporaneidade e associá-las ao relato dos alunos, se fazem necessárias a completude
deste artigo.

DESENVOLVIMENTO
Como instrumento de pesquisa científica optou-se por uma pesquisa de campo por
meio da aplicação de questionário eletrônico, estruturado com questões objetivas e descritivas, aplicado durante as aulas remotas do segundo semestre de 2020 com questões direcionadas aos métodos tecnológicos, pontos de vistas acerca dos formatos laboral, home office
e estudo, visando identificar em suas percepções as competências socioemocionais difundidas, tanto em meios acadêmicos e escolares como profissionais, em tempos atuais.
Nessa direção, aplicou-se a pesquisa de campo junto aos discentes de 6 (seis) cursos
de graduação superior tecnológica. As questões abordadas estão subdivididas em 8 questões
fechadas (2 sobre home office, 4 sobre aula remota e 2 sobre o curso). Quanto as questões
abertas, 2 (duas) contemplam a temática home office e 1 (uma) a temática: Imagem x Aula
Remota e Rede Social.
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Conforme os resultados obtidos, serão apresentadas as informações compiladas e classificadas em dois grupos, tais como: Alunos do primeiro semestre (1º semestre) e Alunos dos
demais semestre (2º ao 7º semestre).
Gráfico 1 - Percentual por dispositivos de acesso aos encontros remotos

Fonte: Da pesquisa (2020).

Com base na pergunta sobre “Qual o tipo de dispositivo o entrevistado utiliza
para assistir às aulas remotas”, observa-se que o percentual dos alunos ingressantes
que acessam as aulas com computador é maior que os alunos veteranos. Todavia,
os alunos veteranos representam um percentual maior no acesso às aulas via dispositivo Smartphone.
Gráfico 2 - Percentual sobre pontos positivos do trabalho home office

Fonte: Da pesquisa (2020).

Com base na pergunta relacionada aos pontos positivos do trabalho home office e, nas opções postas, visualiza-se que os alunos veteranos dão maior ênfase nas
opções relacionadas a atuação profissional. Esta diferença pode ser pelo motivo de
que estes alunos já tiveram contato com professores nas disciplinas anteriores que
ensinam sobre a atuação no mercado de trabalho. Neste quesito, fica claramente
evidenciado que ambas as categorias de alunos possuem um equilíbrio em suas
opiniões, com maior ênfase aos benefícios “Qualidade de Vida e Menor Custo”.
Percebe-se ainda, uma diferença considerável na opção denominada “Contratação
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PJ” entre os alunos veteranos e os ingressantes, uma vez que esta diferença pode ser
pelo motivo de que estes alunos já tiveram contato com professores nas disciplinas
anteriores que ensinam sobre a atuação no mercado de trabalho.
Buscou-se analisar as questões abertas com relação as argumentações complementadas pelos entrevistados com a opção escolhida como positiva para o item
“qualidade de vida”, percebendo-se uma considerável unanimidade, todavia em
diferentes formas escritas, sendo elas questões relacionadas ao bem-estar de ficar
em casa com a família, redução de custo financeiro e tempo com deslocamento, segurança, flexibilidade de horários e atividades e conforto.
Sobre as competências socioemocionais citadas anteriormente pelo IBC (2020),
é possível fazer uma comparação com as devidas respostas dos alunos entrevistados acerca das vantagens do home office, tais como: 1) Confiança: estar em um ambiente familiar torna o indivíduo, neste caso o entrevistado, confiante e o tornará
mais motivado para desempenhar o trabalho; 2) Felicidade: estar em sintonia com
a família e o conforto do lar proporciona a felicidade para assim a realização do trabalho home office e 3) Autonomia: a flexibilidade de horário e tarefas proporciona
uma autonomia individual.
Gráfico 3 - Percentual sobre pontos negativos do trabalho home office

Fonte: Da pesquisa (2020).

Com base na pergunta relacionada aos pontos negativos do trabalho home
office e, nas opções estabelecidas, os alunos iniciantes não demonstram a percepção
sobre os problemas relacionados a internet como os veteranos. Isto pode ser pelo
motivo de que os veteranos já haviam tido aulas no semestre anterior a esta pesquisa no modelo remoto e chegaram a encontrar problemas nas aulas.
Sob outra ótica, observa-se que os alunos dos veteranos mantêm opiniões mais
seguras quanto a Disciplina Pessoal e Exploração Salarial, podendo estar relacionado ao fato de já terem estudado disciplinas cujo tema lhes proporcionou um conhecimento maior.
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É possível ainda, discorrer mais sobre a disciplina exigida pelo home office, que
vem ao encontro das dicas repassadas pela Coach Elizabeth Grace Saunders em seu
artigo para a renovada Harvard Business Review, intitulado “Como manter o foco
em trabalho home office”), quais sejam: Dica 1 (Estabeleça um horário de trabalho);
Dica 2 (Estruture seu dia); Dica 3 (Faça pausas regulares); Dica 4 (Estabeleça limites
com os outros); Dica 5 (Mantenha-se conectado). (NA PRÁTICA, 2020).
Portanto, segundo Na Prática (2020),
“A escritora O`Hara resume o principal a se ter em mente (e praticar) durante o
período de home office. Faça: Um cronograma de trabalho, informe-o e cumpra-o; Concentre-se no que você realizou no final de cada dia para se manter motivado; Crie um espaço de trabalho dedicado e informe sua família que você não
está disponível durante o horário de trabalho”.
Gráfico 4 - Percentual sobre pontos positivos das aulas remotas

Fonte: Da pesquisa (2020).

Com base nos percentuais evidenciados no gráfico 4, percebe-se que as opiniões entre os entrevistados diferem mais. No que tange a opção: “Aulas gravadas
em vídeo”, tem-se que os alunos ingressantes a valorizam mais do que os alunos
veteranos, e, na contramão de opiniões, os alunos veteranos valorizam mais a opção
“Não precisa se locomover até a escola”. Certamente, esta escolha aparece em maior
número entre os veteranos pelo motivo de que, na época da pesquisa, já haviam
estudado nos semestres anteriores, ou seja, locomoviam-se até a instituição para as
aulas presenciais. Outro ponto é que os alunos veteranos já tiveram experiências,
tais como de precisar faltar às aulas e assistir aos vídeos posteriormente.
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Gráfico 5 - Percentual sobre pontos negativos das aulas remotas

Fonte: Da pesquisa (2020).

Com base na pergunta relacionada sobre os pontos negativos das aulas remotas, os dados apontam que os alunos iniciantes tem maior dificuldade de interação
com os colegas da turma. Em contrapartida, os alunos que já haviam participado
de aulas remotas no semestre anterior demonstraram menor dificuldade em relação
aos iniciantes.
A falta de concentração do aluno é um ponto importante a ser observado em
ambos os públicos avaliados, pois apresenta pouca diferença percentual entre os
dois grupos, todavia, o segundo maior dado do gráfico.
Na oportunidade, pode-se atribuir a falta de concentração a uma das competências socioemocionais citadas por IBC (2020), o autoconhecimento, sendo este um
ponto de fortalecimento a ser reconhecido e fortalecido pelo professor, pois impacta
na aprendizagem do aluno.
Sob outra ótica,
A concentração refere-se à capacidade do indivíduo em manter a mente focada
em um único pensamento ou tarefa, o que consequentemente gera aumento de
produtividade, clareza de objetivo, otimização do tempo, respostas melhores e
eficiência na entrega de tarefas e resultados. (IBC, 2020b).
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Gráfico 6 - Percentual sobre as dificuldades dos alunos em utilizar a câmera nas aulas remotas

Fonte: Da pesquisa (2020).

Com base na pergunta relacionada às dificuldades dos alunos em utilizarem a
câmera nas aulas remotas e, nas opções postas, visualiza-se que o constrangimento
é algo relevante para ambos os grupos.
Quando comparamos o percentual relacionado à opção “Não tem câmera ou
não funciona” dos alunos do primeiro semestre é possível se reportar ao Gráfico 1,
pois o mesmo demonstra que esses alunos utilizam o computador (PC) como forma
de acesso às aulas remotas, em tese, justificando a questão levantada.
Por outro lado, os alunos veteranos já vivenciaram as aulas remotas e, por isso,
apresentam experiência, o que corrobora com o percentual de 26% da opção “Não
possuo dificuldade em utilizar a câmera nas aulas remotas”.
Quando às competências socioemocionais citadas anteriormente pelo IBC
(2020), é plausível fazer uma comparação com as devidas dificuldades dos alunos e
a utilização da câmera.
Por exemplo: 1) Autoconhecimento: ter conhecimento da emoção que o ato
de estar à frente de uma câmera proporciona para si é o primeiro passo; 2) Autoestima: estar de bem com si mesmo e/ou se aceitar é um grande passo para o seu
desenvolvimento; 3) Confiança: estar confiante o tornará mais motivado e apto para
qualquer desafio; 4) Criatividade: diante de mudanças e situações imprevistas, esta
competência se torna essencial para a inovação e superação, desta forma, tendo uma
melhor adaptação às ferramentas como por exemplo, a câmera.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho pode ser concluído discorrendo sobre uma nova realidade
educacional e de trabalho imposta por uma medida sanitária pandêmica, porém, as
atividades de aulas remotas e de trabalho home office já são regulamentadas e disseCapitulo 2
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minadas na sociedade brasileira. Todavia, implementada em passos lentos e, com
um certo grau de resistência cultural e tecnológica.
Com base nas perguntas estruturadas, aplicadas por meio do questionário eletrônico foi possível abordar questões que permitiram o conhecimento da vida real,
ou seja, a vivência dos alunos em uma nova rotina, quer seja no trabalho home office
ou nas aulas remotas. Portanto, percebe-se tanto pontos positivos quanto negativos
ocasionados por esse novo normal.
Por fim, é possível destacar a insegurança dos alunos sobre a utilização da
câmera nas aulas remotas, a falta de concentração e a dificuldade de interação com
os colegas pelo motivo da distância. É notável a percepção dos alunos sobre à dificuldade de manter uma rotina com disciplina pessoal para os estudos.
A associação de algumas competências socioemocionais como Autoconhecimento, Autoestima, Autonomia, Confiança, Criatividade, Empatia, Ética, Felicidade, Paciência e Responsabilidade, por exemplo, vão ao encontro dessas percepções
dos alunos e requerem atenção por parte dos docentes e pedagogos, para que, no
contexto de planejamento e formação acadêmica seja levado em consideração, com
intuito de mitigar os pontos negativos apontados e fomentar a educação integral,
bem como a formação crítico reflexiva do aluno.
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RESUMO

E

sta pesquisa analisa o surgimento espontâneo de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como ferramentas do ensino e aprendizagem
na educação superior frente ao evento da Pandemia COVID-19, bem como as possíveis alterações que podem provocar na atual modalidade de ensino presencial. O
objetivo geral foi investigar a aplicabilidade docente dos métodos de ensino mediados por tecnologias, em substituição temporária do modelo presencial vigente.
A questão cerne que orientou a pesquisa foi: os professores da Faculdade Católica
de Rondônia (FCR) estavam preparados para o uso de ferramentas digitais? Para
responder essa pergunta, realizou-se uma pesquisa bibliográfica baseada nas reflexões de Lévy (1999), Sanada (2012), Miranda (2018), Teixeira (2018), Mill (2009), Bacich (2018), dentre outros. Também se utilizou da aplicação de entrevistas por meio
de questionário semiestruturado, com abordagens qualitativa e quantitativa, por
amostragem, com o propósito de recolher a percepções dos docentes. O resultado
do estudo versa sobre a aplicação de ferramentas comuns na rotina universitária,
mostrando a exigência de incentivo e esforço pessoal na aplicabilidade dos recursos
disponíveis. Também demonstrou a necessidade de investimento em qualificação
pedagógica, contribuindo com o modelo de transmissão de conhecimento por meio
das TICs e, ainda, na relação entre professores e alunos.
Palavras-chave: Tecnologias. TICs. Ensino Mediado. COVID-19. Pandemia.

ABSTRACT
In this study we explore the spontaneous emergence of Information and Communication Technologies (ICTs) as teaching and learning tools in higher education
in the face of the COVID-19 Pandemic. We are interested in the possible changes
that they may bring to the current teaching modality. Our aim is to investigate the
teaching applicability of methods mediated by technologies, in temporary replacement of the current classroom model. The main question that guided our research
was: were the professors of Faculdade Catolica de Rondonia (FCR) prepared for the
use of digital tools? To answer this question, a bibliographic research was carried
out based on the reflections of Lévy (1999), Sanada (2012), Miranda (2018), Teixeira
(2018), Mill (2009), Bacich (2018), among others. We also made interviews through
a semi-structured questionnaire, with qualitative and quantitative approaches, by
sampling, in order to collect the Professors´s perception on the theme. The result of
the study reveals the need of using common tools in the university routine as well
as the requirement of encouragement and personal effort in the applicability of the
available resources. It also demonstrates the necessity of investment in pedagogiEtiene Gonçalves Santos, Alessandro Lubiana, Edney Costa Souza
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cal qualification so that it can contribute to the model of knowledge transmission
through ICTs as well as it can help to improve the relationship between teachers
and students.
Keywords: Technologies. ICTs. Mediated Teaching. COVID-19. Pandemic.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultado da investigação sobre a prática docente no Ensino
Superior com professores da Faculdade Católica de Rondônia (FCR), localizada em
Porto Velho (RO), sobre o uso de tecnologias digitais e sua aplicabilidade no processo de ensino e aprendizagem durante o período de isolamento social ocasionado
pela Pandemia Covid-19. Durante esse período, as aulas foram afetadas, exigindo
a adesão de novas ferramentas tecnológicas para que as aulas pudessem acontecer.
Foi uma mudança que alterou vertiginosamente a rotina educacional de professores
e alunos, em qualquer uma das etapas educacionais orientadas pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação (LDB) do Governo Federal.
O vírus, conhecido como Novo Coronavírus (Sars-Cov-2), transformou a vida
das pessoas, não somente do ponto de vista individual, mas na forma de se perceber enquanto uma grande coletividade. Assim, um novo método de ensinar como
este modelo pode causar desconforto para profissionais que estavam acostumados
a formas tradicionais de ensino e para outros não.
O que se sabe é que não há uma regra vertical com os moldes a seguir dentro
de sala de aula. Apesar das dificuldades a serem enfrentadas para cumprir o processo de ensino e aprendizagem, a educação deve acontecer. Ou seja, todos precisam
ter acesso à educação em conformidade ao que está previsto na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988.
Dialogar com o alunado é cada vez mais um desafio para professores. Afinal,
desde a geração X (nascidos entre 1965 e 1981), a tecnologia passou a figurar grande
parte das suas prioridades. Com a chegada da geração Y (nascidos entre os anos 80
e o começo dos anos 90), a relação do homem com o tempo parece mais próxima:
comunicação rápida e acesso instantâneo à informação.
O dia a dia universitário tem diversas versões. Por um lado, focado no conteúdo e, por outro, conectado ao mundo da tecnologia, afinal a disposição de recursos é cada vez mais crescente. A confirmação é demonstrada pela pesquisa TIC
Domicílios, que apresenta dados sobre conexão à internet nas residências do país,
e divulgada anualmente pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento
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da Sociedade da Informação (CETIC). De acordo com os números referentes ao ano
de 2018, 70% da população (126,9 milhões de pessoas) usam a internet diariamente, sendo que o celular é o principal dispositivo para conexão (usado por 97% dos
usuários).
Shinyashiki (2012), refletindo sobre a realidade atual das relações, afirma que
a presença dos aparelhos eletrônicos por meio de uma conexão com a internet nas
residências chegou há algum tempo e, dentro do ambiente escolar, independentemente do nível de ensino, é algo mais recente. É uma realidade que a era digital
chegou e está disponível para todos. É a vez de fazer bom uso desta tecnologia,
principalmente nas Instituições de Ensino.
Concomitante a isso, a utilização das TICs passou a ser imprescindível no ambiente acadêmico e, dessa forma, colaborou numa maior relevância entre os entes
envolvidos. Nessa perspectiva, é preciso tratar esse tema com transversalidade entre àqueles que dela usufruem, pois “[...] o trabalho-transação de conhecimento e as
novas tecnologias da inteligência individual e coletiva mudam profundamente os
dados do problema da educação e da formação” (LÉVY, 1999, p. 158).
A percepção comum é que qualquer mudança na prática docente gera transtornos e confusões imediatas. Leva, portanto, à necessidade de adequações ao processo de ensino-aprendizagem próprio para adequar ao perfil de uma nova realidade. Dessa forma, entende-se que o educador precisa ser um pesquisador, entender
sobre a diversidade de ferramentas tecnológicas voltadas para a aplicação de conhecimentos e, ainda, provocar no aluno o pensamento crítico e científico da realidade
onde vive.
Além de o docente universitário ser um curioso, é preciso causar um impacto
entre os seus alunos. A melhor maneira de isso ser percebido é por meio de uma
metodologia eficiente e qualificada, contribuindo para conscientizar e sensibilizar
o seu alunado de que a realidade da sociedade precisa ser questionada e transformada, ultrapassando as barreiras da construção do conhecimento, afinal é preciso
superar a ideia de que ensinar é sinônimo de transferir conhecimento (BACICH;
MORAN, 2017).
A questão cerne que orientou a pesquisa foi: os professores da Faculdade Católica de Rondônia (FCR) estavam preparados para o uso de ferramentas digitais?
Partindo dessa questão, o objetivo geral deste artigo foi investigar a aplicabilidade docente do método de ensino mediado por tecnologias, as TICs, como meEtiene Gonçalves Santos, Alessandro Lubiana, Edney Costa Souza
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todologia de ensino pelos docentes dos cursos de Direito, Filosofia e Psicologia da
Faculdade Católica de Rondônia (FCR), localizada na região amazônica brasileira,
no período de abril a maio de 2020.
Os objetivos específicos propuseram listar quais TICs faziam parte da prática
da rotina docente antes da flexibilização; conhecer quais TICs foram incluídas ao
planejamento de aula dos professores e, ainda, as ferramentas que tiveram menor e
maior dificuldade na aplicabilidade nas aulas. Os professores dos cursos de Direito,
Filosofia e Psicologia da Faculdade Católica de Rondônia (FCR) estavam preparados sobre o uso de ferramentas digitais para aplicarem o ensino remoto em atenção
ao modelo adotado para conter a proliferação do Novo Coronavírus (Covid-19)?
Percebeu-se que os docentes têm conhecimento de TICs, porém há ainda uma
dificuldade considerada em relação à diversidade de ferramentas e como usá-las
em sala de aula na modalidade virtual.
Com isso, esta pesquisa alavancou a discussão acerca da correlação existente
no tripé docência, pandemia e tecnologias (TICs) aplicadas no contexto do Ensino
Superior. Também evidenciou como os professores qualificam o diálogo entre os
assuntos, ora convergentes, ora divergentes, sobre o conhecimento desse universo
e a aplicação das facilidades existentes em suas rotinas diárias no viés acadêmico.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Docência no ensino superior
A etimologia da palavra docência tem origem no latim docere, significando
ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a entender. O seu sentido formal vai muito além da tradução literal. Entende-se por docência os afazeres dos professores
que, cotidianamente, desenvolvem um conjunto de funções que vão muito além do
ministrar suas aulas. “As funções formativas convencionais, como ter um bom conhecimento sobre a disciplina ou como explicá-la, foram se tornando mais complexas com o tempo e com o surgimento de novas condições de trabalho” (SLOMSKI;
MARTINS, 2008, p. 3).
Há um consenso popular que reza que para ser professor é preciso ter “dom”
ou “vontade” de ensinar. Entretanto, essa narrativa, por mais carregada de boa intencionalidade, deixa brechas para a desqualificação da profissão docente. Para ser
professor é preciso, sim, ter formação e isso tem que ser destacado, sobretudo nos
dias atuais, em que se sucateia a profissão professor a cada dia. A prática diária no
exercício da função precisa seguir com afinco a rotina com desafios diários e a vaCapitulo 3
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lorização profissional e o relacionamento profissional-liderança-aluno são os principais. A carreira docente no Ensino Superior é uma escolha profissional de muitos
desafios para aqueles que optam por segui-la, especialmente quando se tem pouco
incentivo à docência (MIRANDA, 2018).
Um professor universitário precisa ter pelo menos especialização na sua área
de formação (Latu Sensu) para lecionar em faculdades privadas e, um terço do corpo
docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado (Stricto
Sensu) para atuar nas universidades (BRASIL, 1996).
Até chegar a ser professor universitário, o indivíduo tem muitas etapas a cumprir. Miranda (2018), por exemplo, defende que é preciso uma correlação entre os
fatores mencionados anteriormente, das instituições de Ensino Superior, de seus
gestores e coordenadores de curso, além das políticas de formação emanadas do
Estado e da própria sociedade.
Atuar com docência exige, como qualquer profissão, o comprometimento.
Desta forma, é necessária uma qualificação na perspectiva da “pedagogia da competência”, como abordam Vasconcelos e Amorim (2008, p. 5), ao reforçar que “[...]
nada é possível, porque é na dinâmica do saber e do agir que o docente reconstrói
os saberes do mais simples ao mais complexo, apoiado na qualidade organizada do
saber, saber fazer e saber refazer sua prática de modo crítico e criativo face a realidade”.
Nota-se, na vivência no meio acadêmico, que é preciso impor um desafio aos
acadêmicos, ou seja, provocá-los sobre a transformação que querem ver na sociedade. Dessa maneira, juntamente com os docentes, poderão contribuir de forma
realista no posicionamento e na defesa de bandeiras próprias no contexto social.
Uma forma de incentivo, nesse sentido, é a prática constante na pesquisa científica.

2.2 Metodologias do ensino superior utilizadas pela fcr
As metodologias do Ensino Superior que são utilizadas pela Faculdade Católica de Rondônia (FCR) ocorrem em acordo com o Projeto Pedagógico Institucional
(PPI) e os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) em andamento, onde, em suas
disciplinas, são aplicadas técnicas didático-pedagógicas para correlacionar a teoria
e a prática.
Entende-se que a metodologia diz respeito aos meios utilizados pelo docente
para o ensino da ciência ministrada, mas não se restringe apenas aos métodos; abarca também as técnicas e recursos empregados nos processos de ensino e aprendiEtiene Gonçalves Santos, Alessandro Lubiana, Edney Costa Souza
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zagem (TEIXEIRA, 2015). É preciso ressaltar que a dita metodologia está conectada
à concepção pedagógica que o docente adota e aplica em sala de aula, favorecendo
diferentes estratégias à aprendizagem.
De acordo com esses documentos, (FCR, 2019) as atividades curriculares devem estar em conformidade com a realidade e na busca da produção de conhecimento, tendo que seguir algumas orientações, sendo elas, Problematizadora; Interdisciplinar; Integradora e Crítica.
O conhecimento deverá ser erguido pela constante observação e análise da
realidade, favorecendo a aprendizagem e focando nas competências profissionais,
valores e atitudes, conforme descrito nos documentos institucionais. A metodologia
seguida em todo plano de ensino é o roteiro que orientará as estratégias, indicará
os recursos que devem ser utilizados para atingir os objetivos propostos no planejamento de ensino, entre outros. Além disso, o modo como os alunos serão avaliados
também precisa estar descrito no plano de ensino (TEIXEIRA, 2018).
Os professores da FCR são orientados para que a sala de aula seja um espaço
de vivência pedagógica. Para isso, o docente deve se perceber corresponsável pela
construção do conhecimento, pela passagem do aluno do senso comum para o senso científico, pela transformação desse aluno em estudante e, como coordenador do
processo ensino-aprendizagem, observando, orientando, acompanhando, avaliando, replanejando e criticando sua prática.

3 DOCUMNTOS DO MEC ATORIZA AULAS PRESENCIAIS DE
FORMA EXCEPCIONAIS
O Ministério da Educação (MEC), em 17 de março de 2020, publicou a Portaria
nº 343. O documento autorizou, por excepcionalidade, que as aulas em cursos presenciais pudessem ocorrer na modalidade virtual. A estratégia foi aprovada com a
intenção de amenizar os prejuízos ao calendário acadêmico, em virtude da pandemia causada pelo Novo Coronavírus.
Pela Portaria, a nova rotina passou a fazer parte da vida dos estudantes. Todo
o Sistema Federal de Ensino foi integrado, teve o prazo de até trinta dias (prorrogáveis), a definição e disponibilização de ferramentas aos alunos e as avaliações, além
de exigir o cumprimento dos dias letivos e horas-aula. A recomendação não foi autorizada ser aplicada aos cursos de medicina e às práticas profissionais de estágios
e laboratórios dos demais cursos, entre outros.
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3.1 Reflexo do covid-19 na educação superior e o uso da tecnologia
Desde a década de 1990, as práticas tradicionais estão ficando cada vez mais
informatizadas e instrumentos tecnológicos são utilizados no processo de ensino
e aprendizagem. O surgimento do COVID-19 tem causado uma agilidade nesse
processo. Em abrangência internacional, milhões de alunos estão seguindo os seus
estudos com aulas e atividades com o uso de ferramentas digitais. Professores e
educadores foram pegos de surpresa e estão tendo que se adequar a uma nova realidade. Professores conservadores, de modo especial, viram-se obrigados a abraçar
as TICs como única forma de levar a educação adiante em tempos de pandemia
(ROESLER; PANDOLFO, 2020).
Em meio à avalanche que alterou o cronograma das aulas, as IES fizeram inclusão em sua grade de 20% das aulas por meio do ensino híbrido1. É o caso da FCR,
que oferta aulas nessa modalidade, em atenção a Portaria MEC nº 1.428, de 28 de
dezembro 2018, que revogou a Portaria do MEC nº 1.134, de 10 de outubro de 2016.
O tratamento em questão traz a discussão acerca da Educação a Distância
(EaD). Mill (2009), esclareceu que o emprego da expressão ensino a distância preocupa-se com a aprendizagem do aluno e o coloca-o como protagonista do processo
de ensino e aprendizagem.
Profeta, mencionado por Kochhann (2020), corrobora com o pensamento de
Mill (2009), ao dizer que em todo o mundo será identificada a relevância do suporte
da tecnologia na educação. Para ela, não poderia estar acontecendo nesse sentido se
não houvesse o apoio da tecnologia, sendo ela fator indispensável para a continuidade da oferta de serviços.
Neste contexto, surgem as TICs, por terem a capacidade de gerar, armazenar,
veicular e reproduzir a informação por meio de um novo ambiente de aprendizado
e de interação. Vale lembrar que, na proposta de atuação profissional no século XXI,
o professor deve colocar as tecnologias como aliadas para facilitar o seu trabalho
docente, não exclusivamente em tempos de pandemia.
Para Audy (2020), a educação formal tem sofrido desafios para repensar seus
paradigmas, com a adoção massiva das tecnologias de informação e comunicação,
como mediações que anunciam novos modelos de educação: uma nova educação
para uma nova sociedade. As duas partes iniciais desse contínuo, educação e ciência, possuem importância estratégica e são estruturantes de uma nação no Século
XXI.
1 Esse termo se refere a uma modalidade de ensino que mescla aulas presenciais e remotas.
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4 AS TICS NO ENSINO SUPERIOR
Nos tempos atuais, a tecnologia é mais do que uma necessidade, é uma realidade em todas as esferas da estrutura social (econômico, político, social, cultural,
histórico e religioso). Portanto, incluir ferramentas comunicacionais no contexto
educacional passa a se figurar como normalidade.
Ao estudar o assunto, defere-se que TIC é um termo que envolve a tecnologia
computacional (informática) com a tecnologia de telecomunicações e tem a internet,
ou seja, a World Wide Web (WWW), uma intensa demonstração de mecanismo que
armazena e faz esses dados circularem no mundo todo. Essas tecnologias são usadas para fins educativos e, desta forma, têm a função de dar suporte e melhorar a
aprendizagem dos alunos.
Para Bacich (2018), o papel do professor ao fazer uso das tecnologias digitais
com base nos objetivos de aprendizagem, é analisar e escolher a abordagem pedagógica mais adequada a ser utilizada como transformadora de resultados positivos
sobre o que é ensinado.
Corrobora com a abordagem do autor, Lubiana (2019), ao defender que o acesso às tecnologias deve ser visto análogo ao desenvolvimento, promovendo transformações em diversos segmentos da sociedade.
Enfatiza-se que o mero acesso às tecnologias é suficiente para gerar desenvolvimento. No entanto, para se estabelecer as relações entre comunicação e desenvolvimento, a primeira etapa diz respeito ao acesso. Não se trata da adoção de uma
postura difusionista, e sim da verificação das condições de acesso para embasar
uma reflexão mais ampla de comunicação para o desenvolvimento (LUBIANA,
2019, p. 32).

Sanada (2012), apresenta um dilema enfrentado pelo meio acadêmico, que envolve os argumentos apresentados por autores na área e leva à reflexão, sobretudo
sobre os efeitos da cultura da mídia no contexto do ensino no mundo atual.
Professor e aluno se encontram atravessados pelos efeitos da cultura da mídia,
cabendo ao professor, por sua vez, administrar as vias de acesso do aluno a esses
conteúdos, o que implica ter de rever a concepção de saber e, consequentemente,
de papel do professor e do aluno (SANADA, 2012, p. 9).

Por fim, para entender esse novo momento, Lévy (1992) propõe uma análise
a partir de fatores biológicos, sentimentais e tecnológicos a partir desse contexto,
refletindo situações diversas, que envolvem toda e qualquer pessoa neste nicho importante da sociedade. Essse público é considerável, afinal o número de matrículas na educação superior (graduação e sequencial) continua crescendo, atingindo a
marca de 8,45 milhões de alunos em 2018 (BRASIL, 2019).
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4.1 As tics comumente usadas por docentes da fcr
Os PPI e PPC dos cursos da FCR já previam uma sutil adesão às TICs, com
a oferta de algumas ferramentas digitais, como a Plataforma G Suite for Education,
Plataformas de Acesso a Acervo Bibliográfico, entre outras bases de dados de acesso
a acervos bibliográficos do país e do mundo (FCR, 2019). Na primeira, professores e
alunos interagem remotamente e/ou em tempo real gerenciando currículos, tarefas
e até notas. Na segunda, os acadêmicos têm acesso a todo o acervo bibliográfico
disponível na rede mundial de computadores.

5 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi preciso conhecer e analisar a realidade vivenciada entre março e maio de 2020 Dessa forma, foi realizada a aplicação
de um questionário semiestruturado junto aos professores que atuam na FCR. Esses, por sua vez, foram identificadas na pesquisa por Professor (P) e, foram relacionados do 1 ao 12, como P1 em subsequência até o P12.
Participaram, por amostragem, representantes do corpo docente da Instituição. Nesse contexto, os dados são do tipo primário, ou seja, poderão ser ampliados futuramente. Essa abordagem está amparada nos ensinamentos de Sampieri,
Collado e Lucio (2013), que afirmam que a pesquisa científica é, em essência, como
qualquer tipo de pesquisa, só que mais rigorosa, organizada e realizada de maneira
mais cuidadosa, ou seja: é sistemática, empírica e crítica.
Para a pesquisa em questão, optou-se pela abordagem quanti-qualitativa. A
fórmula usada foi a de cálculo amostral finita, de amostragem não probabilística
por acessibilidade.
Fez parte da análise um total de doze questões, estruturadas e construídas por
meio do G Suite Marketplace, uma plataforma do Google que oferece vários aplicativos (apps) de qualidade que adicionam funcionalidades e recursos aos apps nativos
do Google Cloud.
De acordo com Mattar (2001), a aplicação de questionário conta com as seguintes vantagens: pode ser aplicado a qualquer seguimento da população; fornece uma
amostragem melhor da população em geral; possibilita avaliar conduta, atitudes,
reações e gestos; e permite obter dados que não se encontram em fontes documentais.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa foi aplicada junto aos 26 docentes que fazem parte do quadro de
colaboradores da Instituição. Após sete dias de prazo às devolutivas, doze participantes retornaram a demanda.
Pode-se perceber, pelo Gráfico 1, que 58,3% dos participantes atuam entre cinco e dez anos no Ensino Superior. O dado também apresenta que os docentes que se
dedicam à docência de um a quatro anos e os acima de vinte anos estão na mesma
porcentagem, ou seja, 16,7¨%. Entre onze e 20 anos somam apenas 8,3% dos participantes.
Gráfico 1 - Tempo de atuação no Ensino Superior

Fonte: Gonçalves (2020).

É comum a atuação de professores no Ensino Superior em mais de um curso
específico. Por isso, a pesquisa indagou quais cursos de graduação os participantes
fazem parte do quadro docente da Faculdade Católica de Rondônia. É notória que,
a sua maioria, 83,3%, leciona para acadêmicos no curso de Direito, sendo seguida
por Psicologia e Filosofia, ambos com 33,3%.
Fez parte das indagações se os professores universitários em questão precisaram de algum preparo especial para o uso das tecnologias no contexto da sala
de aula, ou seja, formação continuada por parte da Instituição pesquisada. Como
resultado, obteve-se o seguinte: 83,3% responderam sim e 16,7% não. Com isso, percebe-se que grande parte dos professores precisou buscar conhecimento e informações por conta própria sobre o uso das TICs para aplicar suas aulas na modalidade
remota.
Vasconcelos e Amorim (2008) esclarecem que, de maneira geral, os professores
iniciam a vida profissional como docentes no campo universitário por razões e interesses diversos. Todavia, nem sempre há o investimento, seja por parte da instituiCapitulo 3
ENSINO PRESENCIAL VERSUS AULAS REMOTAS: O USO DAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
(TICS) EM UMA FACULDADE NA AMAZÔNIA EM TEMPOS DE PANDEMIA

52

PESQUISAS EM TEMAS DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
VOLUME 3

ção a qual fazem parte, seja por iniciativa própria dos profissionais, em cursos para
que esses professores estejam atentos a questões humanas e sociais.
O público-alvo da pesquisa foi questionado sobre quais foram as ações tomadas na sua prática durante o período pesquisado. As respostas foram variadas: treinamento oferecido pela FCR nas semanas pedagógicas em início de semestre letivo
sobre ferramentas digitais, entre elas: Classroom (Google Sala da Aula) e Google Meet
e aplicativos; e oficinas formativas. Houve ainda quem respondeu que precisou
aderir a curso online sobre Metodologias Ativas no Ensino Superior.
Outra questão foi: “antes da declaração de alerta em virtude do novo Coronavírus (Covid-19) pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e demais órgãos,
o docente fazia uso das TICs?” Os participantes responderam afirmativamente e
citaram a utilização de plataformas como a Plataforma G Suite for Education (com o
Google Sala de Aula, o popular Classroom), Documentos e Formulários do Google,
Internet, recursos audiovisuais, pesquisas. Outros responderam que faziam uso da
sala de aula invertida, “incentivando o protagonismo dos alunos no desenvolvimento das
suas atividades” (P9).
A próxima questão do questionário foi com respostas abertas. A abordagem
feita foi: “Das TICs utilizadas pela FCR durante o período de flexibilização das aulas presenciais, qual delas teve maior dificuldade na utilização (Classroom, Google
Meet, Gravação de aulas, WhatsApp)?”
Na descrição, alguns responderam que não tiveram dificuldades. Mas, houve
quem demonstrou impedimentos em algumas ferramentas como, no uso do Google
Meet e compartilhamento na Classroom. P12 disse: “Tenho dificuldade em postar a aula
gravada do Google Meet para o Classroom”. P5 declara que a razão dessa e de outras
dificuldades foi a “Falta de infraestrutura e equipamentos, bem como o tempo hábil para
aprender a dominar a ferramenta”.
Já P11 disse que “O Google Meet poderia ter um quadro negro (branco) para que pudéssemos fazer exercícios com os alunos... em tempo real... outras plataformas disponibilizam
o referido quadro”.
A questão teve respostas que julgou como fácil o uso das TICs, por serem ferramentas já em utilização. P5 disse que não houve dificuldades no uso de nenhuma
ferramenta, mas que há um problema na qualidade de conexão com a internet: “Mas
somente por causa da internet e não por ausência de capacitação ou habilidade no uso da
ferramenta”.
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Voltando às questões fechadas, analisa-se se a Instituição ofereceu treinamento para o uso das ferramentas digitais. A maioria dos entrevistados, 91,7% respondeu que sim e 8,3% declararam que não houve um suporte da Instituição para que
o trabalho remoto fosse facilitado.
Ainda foi questionado se, durante o período de ensino remoto, as aulas ocorreram de acordo com o preconizado pela Instituição no que diz respeito às atividades
propostas aos alunos. A posição dos questionados sobre esse tópico está disponível
no Gráfico 5. Um total de 58% dos perguntados garantem que sim, ou seja, os alunos
desenvolveram com qualidade as atividades propostas por meio das ferramentas
digitais. 41,7% afirmam que talvez tiveram atividades com bons resultados, mas os
estudantes não estavam preparados para o ensino mediado por tecnologia. Já o não,
não foi pontual nessa qualificação.
Atingir o patamar de qualidade na educação com modalidade à distância é
um desafio. Roesler e Pandolfo (2020) defendem a necessidade de entendimento,
por parte de docentes e gestores, que há uma metodologia pedagógica que norteia
suas decisões, e os materiais de estudos e tecnologias são importantes no cumprimento dos objetivos educacionais: “Nada de pânico, é hora de se reinventar e colocar práticas inovadoras na educação. E, principalmente, cumprir com os contratos
realizados com seus alunos, a entrega do serviço precisa ser garantida” (ROESLER;
PANDOLFO, 2020).
Gráfico 2 - Ensino de acordo com o preconizado pela Faculdade.

Fonte: Gonçalves (2020).

Na próxima questão, que trata sobre a preparação das aulas, abordando os
conteúdos programáticos elencados nas grades curriculares dos cursos em andamento, os participantes da pesquisa responderam sobre a elaboração dos seus conteúdos com o uso de TICs. Ou seja, se precisam de mais tempo de dedicação nesta
etapa. Do total pesquisado, 66,7% disseram que sim e 33,3% que não. Dessa forma,
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percebe-se que o docente precisa investir mais tempo do seu planejamento para
elaboração dos conteúdos que serão aplicados em sala de aula ou extraclasse pelos estudantes matriculados nos cursos analisados pela pesquisa, ou seja, nos três
cursos de graduação ofertados, atualmente, pela IES, sendo eles: Direito, Filosofia e
Psicologia.
Conforme Sanada (2012), o professor e o aluno estão envolvidos pela cultura
de mídia. A partir dessa perspectiva, o professor precisa coordenar as formas de
acesso de seus alunos aos conteúdos, rever a concepção de saber e, ainda, de seu
papel ao comprometer-se com o aluno. O tempo passa a ser um fator predominante
na estratégia pessoal de aplicação dos conhecimentos da sala de aula para o mundo.
O uso de TICs exige algumas necessidades. Questionaram-se, para análise,
quais os fatores que dificultam o seu uso. O resultado pode ser conferido no Gráfico
3.
Gráfico 3 - O que dificulta o uso das TICs.

Fonte: Gonçalves (2020).

De acordo com o resultado, 33,3% dizem que é a maior dificuldade é a avaliação dos alunos. Já a “Conexão com a internet e o Contato real versus virtual”
pontuaram 16,7%, ambos. As opções “Distração dos alunos” e “Falta de preparo
dos professores para o uso das TICs” não pontuaram isoladamente (0,00%). Porém,
8,3% descreveram na opção “Outros”: “Todos acima, Todos os anteriores”. Além
disso, também acrescentaram os termos: “Nem todos os alunos conseguem participar no horário das aulas por vários motivos”, “A resistência a adequação por parte
de alunos e professores” e “Falta de interesse de alguns alunos; dificuldade de acesso à Internet (fato relatado por alguns alunos)”.
A penúltima questão do gráfico procurou diagnosticar o envolvimento dos
docentes com as aulas remotas. Nela questionou-se se antes da aplicação do ensino
nesta modalidade, em virtude da pandemia, os professores tinham trabalhado com
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aulas mediadas por tecnologia (EaD). O resultado obtido foi bem distribuído, ou
seja, 50% dos entrevistados disseram SIM e os outros 50% não.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quem nunca usou uma ferramenta digital? A pergunta é de praxe e cada vez
mais recorrente no dia a dia de grande parte dos cidadãos. Esta pesquisa apontou
para mudanças significativas no contexto do Ensino Superior ao analisar como os
professores da FCR atuaram para desempenhar suas funções, por meio do uso de
TICs em uma situação atípica.
Dada a importância do assunto, em tempos de acesso à equipamentos de informática, celulares, tablets e afins, a “experiência docente” precisa inovar e estar
mais aberta ao uso dessas ferramentas análogas ao ensino presencial. A educação é,
de fato, um degrau para o alcance de sonhos, objetivos pessoais e profissionais de
todo cidadão. Por isso, deve haver um “despertar” de todos os atores envolvidos na
educação, transformando a sala de aula num ambiente estimulador do processo de
ensino e aprendizagem.
A pesquisa diagnosticou que os professores utilizam (e muitos já utilizavam)
frequentemente a projeção multimídia, internet, recursos audiovisuais, Google Classroom, Google Drive (Documentos, Formulários), Metodologias Ativas (Sala de Aula
Invertida) e atividades aplicadas por intermédio de aplicativos (WhatsApp, por
exemplo). Com isso, percebe-se que os profissionais têm conhecimento dos novos
desafios que a profissão exige na atualidade. Porém, há a necessidade de investimento na formação desses profissionais por parte de suas instituições para o uso e
métodos de utilização de algumas ferramentas, entre elas, o Google Meet.
Dificuldades foram percebidas durante a pesquisa como, por exemplo, a postagem de aula gravada via Google Meet no Classroom. Mesmo com ciência da mudança, saltando dos 20% comuns, por meio do “ensino híbrido”, para 100% de aulas remotas, os docentes precisam de mais oportunidades de estudo para que suas aulas
sejam melhor desenvolvidas e preparadas com mais agilidade. Ou seja, adequando
o planejamento presencial para esta nova modalidade. Outros fatores percebidos
pelos docentes como dificuldades enfrentadas no ensino remoto foram a falta de
estrutura, equipamentos e conexão de internet com baixa qualidade, tanto do professor como do aluno.
Em consonância com as estratégias e reflexões apontadas na revisão de literatura, percebeu-se nessa Instituição pesquisada um potencial elevado para o uso
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e aplicabilidade de ferramentas em sala de aula, e faz-se necessário que se busque
parcerias para melhorar ainda mais o seu desempenho.
Propõe-se, portanto, nesse primeiro momento, que haja investimentos da reitoria da IES pesquisada na busca de mais aproveitamento de tempo e de conteúdo,
auxiliando os seus professores, de forma que a necessidade dos discentes seja solucionada em tempo hábil. Esse investimento pode acontecer sob a forma de: realização de cursos de formação sobre o planejamento de aulas, Metodologias Ativas
e Processo de Aprendizagem mediada por tecnologia; formações na área de gestão
de tempo; workshops sobre uso de plataformas educacionais, media training, para
facilitar as gravações para diversificação das aulas, entre outras.
A tecnologia está presente no cotidiano das pessoas e o uso das ferramentas digitais é cada vez mais necessário para assessorar a prática docente. Mas o professor
é um personagem que não pode substituído e é ele um dos responsáveis pela transformação social. Parafraseando Paulo Freire, “[...] ensinar exige compreender que a
educação é uma forma de intervenção no mundo”. É seguro que após esse período
de pandemia todas as instituições educativas voltarão seu olhar para suas práticas,
propondo mudanças e ressignificando antigos modos de ensinar e de aprender.
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RESUMO

O

presente estudo tem por objetivo verificar a importância da atuação do
professor de educação física durante o período da infância, durante a
educação infantil. Foi desenvolvida uma revisão narrativa de literatura utilizando
diversas bases de dados, com a utilização de revistas e livros científicos com informações relacionando a educação infantil com o professor de educação física. Foram
utilizados os seguintes descritores, no idioma português: “educação infantil”, “educação física” e “psicomotricidade”. A partir dos estudos observados, observou-se
que a atuação do profissional de educação física capacitado, inserido no contexto
da educação infantil, é de suma importância para legitimar a educação física no
contexto escolar dos dias atuais. Com o passar dos anos, está disciplina vem sendo
abnegada por muitos. No entanto, através dos resultados apresentados, é possível
perceber que o professor de educação física é peça chave na construção de um cidadão desenvolvido em todos seus aspectos.
Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; Destreza Motora; Educação infantil.

ABSTRACT
The present study aims to verify the importance of the physical education teacher’s role during childhood, during early childhood education. A narrative literature review was developed using several databases, using scientific magazines
and books with information relating to early childhood education with the physical
education teacher. The following descriptors were used, in Portuguese: “early childhood education”, “physical education” and “psychomotricity”. From the observed studies, it was observed that the performance of the trained physical education
professional, inserted in the context of early childhood education, is of paramount
importance to legitimize physical education in the current school context. Over the
years, this discipline has been selfless by many. However, through the results presented, it is possible to perceive that the physical education teacher is a key element
in the construction of a developed citizen in all its aspects.
Keywords: Developmental Disabilities; Motor Skills; Child Rearing.

1 INTRODUÇÃO
No século XX o estudo da psicomotricidade fixava-se no desenvolvimento
motor em crianças. Em um segundo momento, estudou-se a relação entre o atraso
intelectual e motor (AQUINO et al., 2012). No entanto, atualmente os trabalhos voltados a esta área envolvem aspectos como a lateralidade, estruturação espacial e a
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orientação temporal de crianças com e sem dificuldades educacionais (SILVA; TAVARES, 2010; AQUINO et al., 2012). Todas essas capacidades relacionadas a forma
com que elas são internalizadas pelo indivíduo. Deste modo, segundo Caron (2010),
a psicomotricidade é definida como “a relação do pensamento e a ação, envolvendo
as emoções”. De maneira a associar o corpo como um todo.
Lê Boulch (1988) acreditava que as faixas etárias deveriam ser respeitadas e
desenvolvidas de maneiras distintas. Afinal, existem necessidades específicas para
cada idade. Isso deve ser considerado desde os primeiros anos de vida de um indivíduo, necessitando, assim, de um enfoque no público infantil, pois neste período
ocorrem estímulos importantes para o desenvolvimento global do indivíduo. Este
autor ainda acredita que uma educação psicomotora potencializa o desenvolvimento infantil, “a educação psicomotora deve ser praticada desde a mais tenra idade;
conduzida com perseverança, permite prevenir inadaptações, difíceis de corrigir
quando já estruturadas”. Entretanto, será que se faz necessária a intervenção de um
profissional específico para atuar na educação infantil?
De acordo com Lapierre e Lapierre (2002) uma criança antes dos seus 18 meses
já é capaz de produzir uma abertura no seu desenvolvimento da aprendizagem. No
entanto, as creches ou similares, muitas vezes são voltadas para apenas o cuidado,
de modo a negar essa oportunidade. Desta forma, é observada uma oportunidade
ímpar para profissionais adequados, que possam agir na modulação e produção
da personalidade da criança. Além de criar um vínculo afetuoso, tão importante,
durante este contato.
A psicomotricidade, tanto como ação preventiva quanto auxiliadora do processo de aprendizagem, está sendo vinculada aos primeiros anos da criança, de
modo a produzir estímulos e desenvolvimento de capacidades que serão utilizadas
ao longo da vida do indivíduo. Todavia, para que isso se torne eficaz, o professor
deve se atentar para as etapas corporais, afetivas e cognitivas (RAMOS; FERNANDES, 2011; AQUINO et al., 2012). É fundamental que a criança tenha contato com o
maior número possível de experiências associadas com a cultura corporal do movimento. Assim, criando um leque maior de possibilidades para a aquisição de aspectos do desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo social. Afinal, é logo no começo
da vida que se concretizam as aquisições das habilidades fundamentais: locomotoras, manipulativas e estabilizadoras (GALLAHUE, 2011).
Diante disto, o presente estudo, por meio de um revisão de literatura narrativa, tem como objetivo verificar como um professor capacitado, inserido no contexto
da educação infantil, é de suma importância para legitimar a educação física no
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contexto escolar dos dias atuais. Com o passar dos anos, esta disciplina vem sendo
abnegada por muitos. No decorrer deste estudo tentaremos abordar os distintos
fatores pelos quais o professor de educação física se faz fundamental na construção
de cidadãos desenvolvidos em todos os seus aspectos.

2 METODOLOGIA
O presente estudo, foi realizado através de uma revisão narrativa de literatura
conforme Rother (2007), por meio de diversas bases de dados eletrônicas, com a
utilização de revistas e livros científicos com informações pertinentes a temática. Foram utilizados os seguintes descritores, no idioma português: “educação infantil”,
“educação física”, “psicomotricidade”.

3 DESENVOLVIMENTO
A Educação Infantil refere-se às instituições de atendimento às crianças de 0
a 6 anos de idade, e são conhecidas como exemplos: creches e pré-escolas (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB9394/96). Assim, a instituição de
educação infantil deve ser um ambiente de descobertas e de ampliação das experiências individuais, culturais, sociais e educativas, através da inserção da criança
em ambientes distintos aos da família. Além de ser um espaço de formação que propicie um desenvolvimento integrado, respeitando a subjetividade de seus alunos, o
contexto social e cultural, através de vivências (BASEI, 2008).
O ser humano, em todas as fases de sua vida, está sempre descobrindo e aprendendo coisas novas através da inteiração com outras pessoas e do ambiente em que
vive. Segundo Dallabona et al. (2004) a esse ato de busca, de troca, de interação, de
apropriação é que damos o nome de educação. Esta não existe por si só, é uma ação
conjunta entre as pessoas, sendo de suma importância no período da infância.
A infância, segundo Serapião (2004), é caracterizada por concentrar as aquisições fundamentais para o desenvolvimento humano, pois é nessa etapa da vida que
o indivíduo forma a sua base motora para a realização de movimento mais complexo futuramente. Portanto a Educação Física acaba por ter um papel importante na
educação infantil, no qual sua gama de variações pode proporcionar uma grande
variedade de situações, como: inventar, criar, identificar movimentos novos, descobrir conceitos e ideias sobre o movimento e suas ações. Além de vivências dentro de
um ambiente, no qual as crianças identificam os próprios limites, encarem desafios,
conheçam o próprio corpo, relacionem-se com os colegas, expressam sentimentos,
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das ao desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e afetivas, numa atuação
consciente e crítica (DALLABONA et al. 2004; BASEI, 2008).
Na mesma direção do parágrafo anterior, os parâmetros Nacionais Curriculares (PCNs) apresentam algumas definições importantes e norteadoras para o entendimento de conceitos e caminhos a seguir na melhoria do ensino da Educação
Física. Uma destas orientações, diz respeito à:
Aprender a movimentar-se implica planejar, experimentar, avaliar, optar entre
alternativas, coordenar ações do corpo com objetos no tempo e no espaço, interagir com outras pessoas, enfim, uma série de procedimentos cognitivos que
devem ser favorecidos e considerados no processo de ensino e aprendizagem na
área de Educação Física.

Assim, na Educação Física infantil grande parte das atividades tem como base
o lúdico, brincadeiras, jogos psicomotores dentre outras atividades. Segundo os
PCNs:
As situações lúdicas, competitivas ou não, são contextos favoráveis de aprendizagem, pois permitem o exercício de uma ampla gama de movimentos que
solicitam a atenção do aluno na tentativa de executá-los de forma satisfatória
e adequada. Elas incluem, simultaneamente, a possibilidade de repetição para
manutenção e por prazer funcional e a oportunidade de ter diferentes problemas
a resolver. Além disso, pelo fato de o jogo constituir um momento de interação
social bastante significativo, as questões de sociabilidade constituem motivação
suficiente para que o interesse pela atividade seja mantido.

A importância do brincar fica tão evidente que se as crianças não puderam
brincar, conviver com outras crianças, explorar diversos espaços, provavelmente
suas competências serão restritas (PCNs). Este é um modo de expressão e de vinculação da criança com o mundo. É nessa relação que Gordijn (In: HILDEBRANDT-STRAMANN, 2001) escreve: “O movimento humano é um diálogo entre homem
e mundo”.
É na exploração de espaços da educação infantil que será possível desenvolver a criança na sua plenitude. Pois, por exemplo, em uma única brincadeira se é
possível trabalhar muitos aspectos. É através do o universo infantil, marcado pela
brincadeira, pela imitação, pelo simbólico, pela criatividade, dentre tantas outras
características, que deve ser conduzido o trabalho do professor (AYOUB, 2001; BUSS-SIMÃO, 2011). São indicadas atividades como expressão corporal, seja através de
jogos imitativos, dança, entre outras modalidades que visem o desenvolvimento da
corporeidade da criança (BASEI, 2008). De acordo com Ayoub (2001):
É preciso eliminar preconceitos arraigados da tradição brasileira, como o de que
o profissional que atua com crianças de 0 a 6 anos não requer preparo acurado
equivalente ao de seus pares de outros níveis escolares, o que demonstra o desconhecimento da natureza humana e de sua complexidade, especialmente do
potencial de desenvolvimento da faixa etária de 0 a 6 anos (p. 3).
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Na criança, o corpo é sua ferramenta de expressão, seja na alegria ou na tristeza. Portanto, para um currículo adequado, além de aspectos citados no parágrafo
anterior, deve-se buscar desenvolver atividades voltadas para a oralidade, para que
então a criança consiga expressar melhor seus sentimentos. Todas essas ações podem ocasionalmente se fazer presentes na vida dessas crianças e quando utilizadas
em ambientes apropriados e por profissionais preparados, estas se tornam potencializadoras da ludicidade e espontaneidade das crianças (BASEI, 2008). Segundo
Arantes (2003):
O movimento, então, assume funções importantes no desenvolvimento infantil.
Primeiramente ele dá testemunho da vida psíquica da criança e, posteriormente,
inicia-se a dimensão cognitiva. [...] podemos afirmar que os jogos e as brincadeiras pressupõem uma natureza cultural, na qual as crianças penetram na vida
intelectual dos que as cercam, estabelecendo interações criança – criança e criança – adulto, as quais são imprescindíveis para o seu processo de aprendizado e
desenvolvimento (p. 44).

Entretanto, muitas vezes o corpo é ‘’ausente’’ da educação escolar. Afinal ‘’sabemos todos, nosso ensino tradicional é prioritariamente razão. Fala-se em complexidade, mas o corpo não vai à escola’’ (GAYA, 2006). E “todo movimento é considerado como distração e desvio das funções da mente” (SANTIN, 2001). O que é um
erro, afinal o desenvolvimento psicomotriz passa pelo corpo, é o corpo que sente
sensações, ele que experimenta (GAYA, 2006). Basei (2008) afirma que:
Contrariamente a essa visão, acreditamos que o corpo adquire um papel fundamental na infância, pois este é um modo de expressão e de vinculação da criança
com o mundo. Portanto, o corpo não pode ser pensado como experiência desvinculada da inteligência ou ser considerado apenas como uma forma mecânica de
movimento, incapaz de produzir novos saberes (p. 07).

É sabido que o desenvolvimento psicomotor ocorre principalmente na infância, mais especificamente na fase pré-escolar. Além do que o ambiente que a criança
está inserida pode auxiliar ou prejudicar sua evolução física e cognitiva (LAPIERRE, 2002; BEE, 2003). Para Piaget, a construção do conhecimento se dá por etapas
evolutivas e progressivas, através das experiências que a criança irá construir seu
conhecimento. Destaca-se o jogo simbólico como uma importante ferramenta para
a criança se entender no mundo. Ao encontro deste entendimento, Vygotsky mostra uma teoria sociocultural de desenvolvimento, a qual são nas relações pessoais
que o ser humano se constrói (ROCHA, 2010). Assim, é através deste contato que a
criança irá internalizar os elementos. Partindo dos conceitos apresentados até aqui,
entende-se que a base de uma aula de Educação Física deve seguir estes parâmetros
que possibilitam um melhor desenvolvimento em seus alunos. Como dito anteriormente, principalmente em atividades lúdicas, jogos, brincadeiras simbólicas e psicomotoras.
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Segundo o Referencial Curricular Nacional (1998), a criança precisa brincar,
ter prazer e alegria para crescer, precisa do jogo como forma de equilíbrio entre ela
e o mundo, e através do lúdico a criança se desenvolve. Afinal é muito importante
aprender com alegria, com vontade. Segundo Negrini (1994):
As contribuições das atividades lúdicas no desenvolvimento integral indicam
que elas contribuem poderosamente no desenvolvimento global da criança e que
todas as dimensões estão intrinsecamente vinculadas: a inteligência, a afetividade, a motricidade e a sociabilidade são inseparáveis, sendo a afetividade a que
constitui a energia necessária para a progressão psíquica, moral, intelectual e motriz da criança.

Sabe-se que o brincar é imprescindível na vida de uma criança, e consequentemente na educação infantil. Tanto que está representado nas Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 2009, art 8º, p. 2): “[...] garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e
aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde,
à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à
interação com outras crianças”. Deste modo, percebe-se toda a representatividade e
ferramenta que o brincar tem no desenvolvimento infantil (MOURA; COSTA; ANTUNES, 2016).
Através do brincar, movimentando-se, a criança explora, descobre, aprende, conhece a si e ao outro, experimenta situações diferentes; enfim, por meio de vivências lúdicas é que a criança é plenamente criança (FARIA et al., 2010, p.125).

Sendo assim, o brincar é percebido ser de fundamental importância devido
seu caráter lúdico que é de interessa das crianças. No entanto, o brincar não pode
se tornar um trunfo para negociação em locais os quais sua rotina é muito restritiva
(UCHÔGA, 2008; FARIA 2010). É sabido que brincar é a ação mais realizada durante a infância, não podendo então se tornar um instrumento banalizado. Mas sim
uma rica ferramenta e que nas mãos de um profissional qualificado, represente a
chave para um desenvolvimento contínuo e eficiente de um indivíduo.
Para a criança, o brincar é algo vital, uma necessidade. Sem ele o desenvolvimento infantil será muito prejudicado. Para manter o equilíbrio com o mundo, a
criança necessita brincar, jogar, criar e inventar (DALLABONA et al. 2004). Rocha
(2010) conceitua o brincar como sendo:
O brincar é entendido como o ato motor que os indivíduos realizam conscientemente ou não, em busca de prazer. Esta é a melhor forma de aprender, pois
brincando a criança desenvolve três pilares fundamentais: o psíquico, o motor e
o cognitivo, que lhe garantirá um crescimento sadio.

Uma definição muito feliz é feita por Santos (1999), a qual, para a criança,
brincar é viver. Já que a criança brinca porque gosta de brincar e que, quando isso
Capitulo 4
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

66

PESQUISAS EM TEMAS DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
VOLUME 3

não acontece, alguma coisa pode não estar bem. Enquanto algumas crianças brincam por prazer, outras brincam para dominar angústias, dar vazão à agressividade
(DALLABONA et. al. 2004). A criança, por meio da brincadeira, reproduz o discurso externo e o internaliza, construindo seu próprio pensamento. O brincar está
diretamente ligado à existência da criança. Tudo é motivo de brincar, e um brincar
de todas as maneiras.
Apesar do brincar ter toda essa riqueza de ações, ressalta-se aqui que o brincar
deve ser utilizado como uma ferramenta pedagógica de ensino, e não um simples
passatempo. O professor deve ser capaz de interpretar os jogos, além de interferir
com base nas observações, a fim de aperfeiçoar a construção do aprendizado da
criança (ROCHA, 2010).
Outro ponto pertinente a presença de um professor de educação física, refere-se a uma geração de crianças cada vez mais distantes de práticas corporais. Um
dos maiores causadores desta nova realidade, é a tecnologia cada vez mais presente
no dia a dia, em forma de celulares, vídeo games, tablets, entre outros eletrônicos.
Soma-se a isso, fatores como a violência urbana, e até mesmo a inserção de pais ou
responsáveis no mercado de trabalho. Sendo assim, o espaço escolar se torna um
dos poucos ambientes propícios para a realização de formas de movimentos (PALMA; CAMARGO; PONTES, 2012). De acordo com Silva (2015):
Fica cada vez mais evidente a necessidade de uma forte articulação entre Educação Física e Educação Infantil. Esta fase da vida deve ser compreendida como
uma categoria social e cultural, pois a criança é produtora de cultura e, por isso,
se transforma e transforma os espaços onde habita (p. 16).

Além de fatores relacionados a um melhor desenvolvimento infantil, a atuação
do profissional de Educação Física tem como função, propiciar nos seus alunos uma
cultura de movimento. De modo que nos últimos anos muitos estudos verificaram
que as crianças estão menos aptas fisicamente (MAYER; BÖHME, 1996; MCNAUGHTON et al., 1996; WILCKEN ET AL., 1996; GLANER, 2003). Ao encontro desta
afirmação, a literatura também aponta que crianças com dificuldades motoras apresentam baixos níveis de aptidão física relacionada à saúde em vários componentes,
entre eles, a resistência cardiorrespiratória (CAIRNEY et al., 2007; CHIA et al., 2010;
HAGA, 2009; SCHOTT et al., 2007), a força/potência de membros inferiores, a resistência muscular de membros superiores e região abdominal, comparadas com
seus pares sem dificuldades motoras (CANTELL et al., 2008; HAGA, 2009; KANIOGLOU, 2006; LI et al., 2011; SCHOTT, et al., 2007). Isso torna a Educação Física indispensável desde os primeiros anos. Segundo Malina (1998), hábitos de atividade
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lescência e a vida adulta. Assim, oportunizar o prazer pelo movimento desde cedo
pode gerar futuros indivíduos mais saudáveis, além de mais hábeis motoramente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desta busca em distintas obras bibliográficas, fica evidente a importância da atuação do profissional de educação física na educação infantil. Negar o
espaço deste profissional pode causar uma perda significativa no desenvolvimento
do indivíduo, de modo a contribuir para a formação de adultos menos saudáveis
e com uma pior coordenação motora. Entretanto, vale ressaltar que o profissional
atuante nesta área deve estar capacitado metodologicamente para adequar da melhor maneira possível sua aula.
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RESUMO

É

extremamente importante o acesso a visão para o desenvolvimento educacional, profissional e cultural pela criança. Durante a embriologia o sistema nervoso central atinge seu desenvolvimento básico durante a 36ª. Semana intrauterina. O sistema neuro visual desenvolve-se diariamente recebendo estímulos
luminosos que produzem o aprendizado até o ápice da plasticidade neurológica. A
falta de estímulo resulta em processos anômalos de desenvolvimento visual como
ambliopização e supressão. A visão sub normal ou monocular causada por distúrbios de desenvolvimento impactam na qualidade de vida. Através da revisão dos
publicados nas últimas décadas demonstra-se a importância da neuro visão para o
desenvolvimento em especial da criança no processo educativo.
Palavras-chave: Visão. Terapia. Educação. Ambliopia. Neurovisão.

ABSTRACT
Efficient visual function is, among others, the most important for educational, cultural and profissional progress of an individual. The complete maturation
of the Central Nervous System (CNS) ends 36 weeks of embryonic outgrowth. The
neurovision and visual processing depends on several light stimuli in the correct
retinal region, which if occur inappropriately, can promote ocular suppression and
amblyopia. Monocular vision has a direct impact on educational, eye health and
quality of life. This report is a review published in recent years and demonstrates
neurovision for children’s development.
Keywords: Vision. Therapy. Education. Amblyopia. Neurovision.

1 INTRODUÇÃO
Previsto no artigo 196 da carta Magna Brasileira de 1988, o acesso a saúde é
universal e dever do Estado, devendo através das políticas públicas e sociais garantir a todo cidadão. Em seu artigo 22 a Declaração dos Direitos Humanos prevê
o direito ao desenvolvimento social e de sua personalidade. Em seu corpo, lê-se no
artigo 26 1. que todo ser tem direito a educação essencial e a instrução profissional
e superior baseando-se em seu mérito. Neste sentido 2. Reafirma a instrução como
direito ao pleno desenvolvimento de sua personalidade.
O recebimento da luz pela retina é fundamental para o desenvolvimento do
sistema neuro visual. Não existe estimulação retiniana e aprendizado de conexão
neuronal sem a estimulação diária da criança.
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Distúrbios, patologias, anomalias, e defeitos de neuro conexão, provocam o
cerceamento do estimulo luminoso. O aprendizado resultante da estimulação deve
ser garantido a todo ser humano em especial pelas garantias legais.
Após a intervenção, a postura corporal adotada nas atividades de leitura e
escrita tornou-se mais equilibrada, o escolar conseguiu manter a cabeça mais afastada do livro e mais alinhada, sem apresentar movimentos compensatórios de rotação a direita e inclinação, o que levou a diminuição da dor na região cervical. As
intervenções realizadas contribuíram para que o escolar apresentasse melhora no
desempenho visual para longe e para perto (ZERBERTO,2015)
É notado na literatura que diversos casos de dificuldade de aprendizagem específica (DAE) como a disgrafia, discalculia, disortografia e dislexia, são ignoradas
pelo sistema de ensino convencional. Não obstante notam-se alterações de aprendizagem de cunho psicológico, baixa capacidade intelectual e por estimulo parental e
cultural. (SERRA,2008).
Considerando que aproximadamente 20% das crianças em idade escolar possuem algum tipo de distúrbio visual (ALVES,1998) apud (OLIVEIRA,2009). Uma
avaliação visual especializada faz-se fundamental anualmente após o 6º. Mês de
vida para que ao ingresso na vida escolar o aluno possua capacidade visual, sem a
confusão com as DAEs ou psicopatologias.

2 DESENVOLVIMENTO NEURO VISUAL
“A boa visão resulta de uma combinação via visual neurológica integra, um
olho estruturalmente saudável e a focalização adequada” (EVA,2011,p. 30). Neste
mesmo sentido RHEIN (2007,p. 87) afirma que a visão é um dos sentidos mais importantes da criança no desenvolvimento físico e cognitivo, o desenvolvimento é
prejudicado por problemas visuais.
O início do processamento visual, chamado de via visual primária ocorre no
bulbo ocular. A luz transpassa os meios refringentes: filme lacrimal, seguido pela
córnea, humor aquoso, cristalino, humor vítreo até atingir a retina. A fototransdução provocará o potencial de ação que promoverá o pulso elétrico que permite o
desenvolvimento neuro visual (MARK, 2008).
Cercear a retina do estimulo luminoso por um período prolongado, poderá
ocasionar ambliopia. Em especial até o 7º. ano período crítico da neuro plasticidade.
(EVA,2011, p. 232).
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O desenvolvimento visual ocorre desde o nascimento, entretanto sua formação é completa ao 7 ano. Pode-se notar que outros sentidos ao nascimento estão
formados ou muito próximo de completos como paladar e olfato, ao passo que a
visão se desenvolverá com a estimulação e neuro aprendizado por fototransdução.
Figura 1 - Representa o desenvolvimento sequencial sensorial em nascimento aos 9 meses.

Fonte: Adaptação (JUEZ, 2017)

Ao entrar na escola a criança passa a utilizar intensamente o sistema visual, as
exigências acomodativas e vergênciais se ampliam. Qualquer alteração de processamento visual culminará em problemas com aprendizagem de letras e números.
(FERNANDES,2012,p. 31).
A falta de acuidade visual ou alteração das habilidades perceptivas, podem
acometer de forma imensurável os desenvolvimentos da criança.
Figura 2 - Demonstra o desenvolvimento em cada período da vida da criança.

Fonte: Adaptação (JUEZ, 2017)

A falta de eficiência visual impede observar os objetos para o desenvolvimento das habilidades motoras como pinçar o objeto ou localizá-lo no espaço. Em geral
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aos 36 meses inicia-se o momento de tentativa de escrita sob desenvolvimento em
baixa acuidade visual.
O desenvolvimento dos reflexos primitivos deve ser acompanhado de forma
direta pelos pais e profissionais. O ato de observar a luz, mesmo com a acuidade
visual deficitária, uma criança aos 4 meses (10% de visão central) ou acompanhar o
som com a cabeça, promoverá a separação do movimento olho tronco, importante
para as atividades em sua vida adulta.
O ato de engatinhar desenvolve o movimento olho cabeça, que permitirá movimentos sacádicos e de perseguição eficientes. Não obstante a importância para o
equilíbrio e evitar os estrabismos de percepção espacial.

2.1 Distúrbios Visuais e Consequências
Entre diversos fatores relevantes a incapacidade visual destaca-se: problemas
refrativos como ametropias unilaterais ou bilaterais; alterações em percepção de cor
ou contraste; patologias que produzam opacificação dos meios; transtornos sindromáticos que alteram a percepção visual.
Considerado as alterações refrativas com maior prevalência entre 7 e 15 anos,
BARBOSA (2017), triou 40.873 alunos, considerando ametropias em 5,2% da população analisada. As ametropias comuns: astigmatismo hiperópico composto
(20,39%) e astigmatismo miópico composto (28,99%), Astigmatismo misto (16,31%)
e astigmatismo miópico simples (15,19%). Ametropias são as principais alterações
que impedem o desenvolvimento educacional. Não desconsiderando que a falta de
estimulação retiniana pode levar a ambliopização, em especial para ametropias hipermetrópicas com valores medianos e elevados, e ainda dioptrias diferentes entre
olhos.
“Entre os distúrbios visuais em que a optometria se faz necessária e que é um importante indicador de saúde visual, pois acomete até 5% da população geral, está
a Ambliopia. Esta é definida como baixa acuidade visual unilateral ou bilateral
sem causa óptica ou orgânica aparente, também pode ser considerada como uma
resposta de defesa neural suprimindo a imagem de um dos olhos para evitar diplopia (visão dupla) e aniseiconia (diferença no tamanho das imagens percebida
por cada olho).” (SONODA,2020,74.)

“Em torno de 15% das crianças da primeira série escolar possuem alguma alteração visual e apenas 20% dessas crianças tem acompanhamento[...]”. (BARBOSA,2017). Fator de risco ao baixo rendimento escolar.
A existência de poderes refrativos diferentes entre os olhos, com uma diferença igual ou maior que 4 dioptrias, geram alterações aniseicônicas. A imagem
Capitulo 5
DESENVOLVIMENTO ESCOLAR E A VISÃO

PESQUISAS EM TEMAS DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
VOLUME 3

76

refratada sofre alteração de tamanho devido ao poder vergência do sistema ocular.
4 dioptrias permitem a mudança do tamanho do objeto em 1x. Podendo amplificar
em hipermetropias ou minimizar em miopias.
A recepção de imagens de tamanhos diferentes pelo córtex visual gera uma
confusão sensorial que pode levar a supressão de um olho ou até mesmo de ambos
os olhos em casos extremos.
Aniseicorias podem ser observadas em portadores de ametropias diferentes
acima de 3 dioptrias. A íris compensará através do esfíncter a entrada de luz simulando um ponto focal diferente entre olhos. Fator que poderá ocasionar a fotossensibilidade por aberturas pupilares desiguais.
A sincinética ocular, composta pela convergência acomodativas, miose e acomodação, promove a compensação de erros refrativos, podendo acometer o portador de anisometropias de problemas convergenciais e acomodativos.
Alves (2014,p. 113-118), afirma que erros refracionais toleráveis em sua maioria são até 2 dioptrias, em casos negativos até 7 ou 8 dioptrias sem alterações fisiológicas. Postula que a anisometropia promove alterações de contraste e percepção
cortical. Podendo ocasionar a supressão ou anisoforias.
Alterações binoculares promovem diversas modificações perceptivas neuro
visuais. EVANS (2012) relata que 8% das crianças possuem erros refrativos, 2 a 4%
estrabismos, e 5% ambliopia. Outras disfunções acomodativas e vergênciais podem
acometer o desenvolvimento da criança.
Distúrbios musculares podem acometer o portador de erros refrativos não
compensados. A percepção das imagens será alterada comprometendo a conexão
entre os lobos cerebrais.
O distúrbio mais comum durante o desenvolvimento é o estrabismo, que pode
ocorrer para o lado medial (nasal) ou temporal (externo), em sua maioria os estrabismos esotropicos são derivados de problemas refrativos durante a infância. Podem geram a supressão do olho para evitar a diplopia.
Hokoda (1983) apud EVANS(2012), relata 21% de disfunções binoculares apuradas em suas pesquisas.
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Alterações binoculares promovem cansaço ao ler, desatenção, lacrimejamento,
olhos hiperemicos e sonolência. Podendo desmotivar o aprendizado ou causar fricção dos olhos, sinal de alerta para patologias como conjuntivite e ceratocone.
Fixação foveal excêntrica ou rivalidade retiniana, pode ocasionar tremores
oculares. Straube (2007) relata que o nistagmo pode ser ocasionado como micro
tremores resultado da correção de fixação foveal. Os olhos apontam para o objeto
porem a imagem desigual na fóvea exige movimentos rápidos de refixação, promovendo os tremores que alteram entre outros sentidos o equilíbrio.

3 O NEURO APRENDER
A capacidade de memória, interpretação e armazenamento de aprendizados é
uma característica humana ainda pouco desvendada. Mas é conhecido que existem
dois momentos, a memória transitória e a armazenagem. Diversas são as estruturas envolvidas no processo transitório, ao passo que o armazenamento utiliza o
hipocampo e região hipotalâmica. O processamento ocorre utilizando o córtex pré
frontal com transmissão -parietal - occipito parietal
Para o aprendizado através da porta visual, o sistema deve receber a informação, ocorrer a recepção à região V1 – Córtex Visual Primário, desencadeando o
processo “What” via ventral e “Where” via dorsal. Retornando a região associativa.
A via “what” responde a retina central, predominantemente recepção dos
neurônios cones e ligação com fibras parvo celulares no núcleo geniculado lateral,
ligadas ao córtex temporal inferior. A via “Where” possui ligação com a retina periférica, fibras magno celulares e ligação especial ao parietal posterior. A avaliação
de ambos os sistemas interligados leva a uma percepção terciária chamada “When”,
em livre tradução: “quando” “o que” “está no espaço”.
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Figura 3 - Localização e função de lobos e giros, e discriminação de interpretação e processamento
por setor.

Fonte: Adaptação do autor (LENT,2010,29)

As sinapses que ocorrem no processamento visual são interligadas e influem
em outras regiões neurológicas. Pelo processo ventral, a região responsável pela
audição, equilíbrio, prazer, e associação lógica são explorados para a formação da
memória visual. O processo dorsal superior, explora as regiões de percepção espacial, motricidade, emoção, planejamento e decisão
Para um aprendizado eficiente deve-se apresentar um sistema visual, considerado maior porção do saber adquirido em especial na infância, perfeitamente alinhado.

3.1 A Avaliação visual e o aprender
“O trabalho multiprofissional é mais que a soma das contribuições de diferentes
profissionais, pois ele se beneficia de mais olhos e mais ouvidos, dos insights de
diferentes corpos de conhecimentos e de um espectro mais amplo de habilidades
e, por isso, tem sido considerado como um critério de qualidade da atenção à
saúde” (WAGNER, 2000)

Deve-se considerar que a avaliação visual é responsabilidade de diversos profissionais na atualidade, não há como determinar a uma única categoria a responsabilidade por complexo sistema de neuro aprendizagem.
Deve-se envolver no processo de triagem, avaliação, diagnóstico e tratamento:
• Os especialistas em oftalmologia, na presença de patológicos ou necessidade de avaliações midriáticas.
• Especialistas optometristas, responsáveis pela avaliação primária da
visão em mais de 200 países no mundo, habilidosos em motilidade
ocular, saúde visual, avaliação neuro sensorial e saúde ocular.
• Para adaptações e terapias de aprendizagem: psicopedagogo, ou espeRodrigo Trentin Sonoda
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cialistas em neuro aprendizagem
• Tratamentos de estrabismos: Ortópticos, terapeutas comportamentais,
ou reabilitadores visuais.
• Para a triagem inicial, professores e agentes comunitários.
Especialmente em um país que há escassez de recursos para a saúde, a aplicação da multidisciplinariedade permite alta performance nos sistemas de cuidados
visuais e educacionais.
O processo de aprender, é descrito por Piaget como: a assimilação do saber é
processo baseado em estruturas cognitivas pré existentes, e o processo de acomodação do saber, é dado pela mudança dos processos e adaptação, para o saber neuro
cognitivo. Ao passo que Vygotsky considera que o potencial de aprendizagem é
variável, e o relacionamento com outros, promove o nascer do conhecer.
Para as duas citações da pedagogia clássica o sistema neuro cognitivo, ou o
sistema visual que permita a interação com o ambiente e social, são fundamentais
para o sucesso da aprendizagem.
Além do processo de leitura de livros e artigos científicos, o observar da lousa,
slides em sala de aula, ou mais modernamente de tele aulas online em smartphones ou computadores, o estudante necessita de diversas outras capacidades visuais
para o bom aprendizado.
O tempo de aproximar o aluno da lousa se esgotou com as novas exigências.
O diagnóstico preciso e compensação de qualidade ao aluno, poderá influenciar em sua vida profissional futura ou seus sonhos quando adulto. Um piloto de
boing necessita visão 105% angular para longe e campo visual em 220° binocular.
Um desportista de sucesso como futebolístico necessita de uma visão de tridimensionalidade apurada e precisa, além de visão central apurada para o ataque. Um
artista plástico ou designer gráfico necessita de apurada visão de cores e contrastes.
O aprender visual é diretamente ligado ao sucesso do egresso e seu futuro.

4 METODOLOGIA
A revisão bibliográfica, avaliação de trabalhos acadêmicos em repositórios
universitários nacionais e internacionais, bem como pesquisas em artigos científicos na base de dados Scielo e BVS foram empregadas para revisão de literatura.
Considerada a evolução do estudo neuro visual, neuro aprendizado e educacional,
empregou-se apenas bases com até 2 décadas do momento de publicação.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A visão é fundamental para o desenvolvimento de todos os aspectos humanos
uma vez que influência diretamente o neuro aprendizado, interfere veementemente
no futuro profissional e social do ser humano. O aceso a saúde visual e ocular é garantido pela CF88 porém é um desafio multidisciplinar o acesso ainda nos primeiros anos de estudo. O processamento visual primário é associativo e altera a demais
processos educacionais, equilíbrio e motores.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A diferença entre um cidadão produtivo para sociedade e instruído e um
membro não produtivo na sociedade muitas vezes está ligado diretamente a seu
desenvolvimento cognitivo, cultural, educacional e profissional.
Nota-se pelo presente artigo a interdependência entre todos os sentidos e lobos cerebrais com o sistema neuro visual.
Independente do projeto pedagógico a que se submeta um aluno, o sistema
neuro visual é fundamental para o assimilar e fixar do saber.
Em um pais de contrastes sociais em especial educacionais o acesso a avaliação
com profissionais especializados garantido a população é mister.
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RESUMO

E

sta pesquisa, de natureza qualitativa, teve como objeto de estudo os Transtornos da Aprendizagem (TA) e as Dificuldades de Aprendizagem (DA)
no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG).
O objetivo da pesquisa foi investigar como a sistematização do conhecimento dos
docentes e servidores vinculados aos Núcleos de Atendimento à Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), acerca dos transtornos e dificuldades de aprendizagem, contribui para a construção de estratégias pedagógicas, que
ampliam as possibilidades de uma efetiva inclusão dos alunos com Necessidades
Educacionais Especiais (NEE) no IFG. A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de questionários aos professores e membros do NAPNE de todos os campi do
IFG, participando da pesquisa 91 sujeitos. Os resultados evidenciam a necessidade
de melhorar a formação dos profissionais no campo das DA e TA, a fim de que
possam melhor compreender seus conceitos e estratégias pedagógicas, assim como
possam favorecer a aprendizagem dos alunos numa perspectiva inclusiva.
Palavras-chave: Transtornos da Aprendizagem. Dificuldades de Aprendizagem.
Inclusão.

ABSTRACT
The objective of this qualitative research was study the learning disorders and
learning disabilities in the context of the Federal Institute of Education, Science and
Technology of Goiás. This present research investigated how the systematization
of the knowledge of teachers and staff of the NAPNE department (Care Center for
People with Specific Needs), about learning disorders and learning disabilities, contributes to the construction of pedagogical strategies that enlarge the possibilities of
effective inclusion of students with special educational needs from the Federal Institute of Education, Science and Technology of Goiás. The data collection took place
through the survey questionnaires application to teachers and others members of
the NAPNE department from all the fourteen campus of the education institute. In
total, 91 subjects participated in the survey. The results show up the necessity of
improving training for the NAPNE’s professionals on the learning disabilities and
learning disorders, in order that they can better understand the concepts and pedagogical strategies, and thus favor students’ learning from an inclusive perspective.
Keywords: Learning disorders. Learning disabilities. Inclusion.
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1 INTRODUÇÃO
A aprendizagem é um processo individual que envolve uma série de fatores
internos e externos ao sujeito. Aí incluídos elementos biológicos, psíquicos, sociais
e afetivo-emocionais. Cada indivíduo aprende de maneira singular e pode apresentar maior facilidade ou dificuldade, nas diversas áreas do conhecimento e/ou no
aprendizado de determinadas habilidades.
Considerada uma atividade individual, a aprendizagem desenvolve-se por
meio de um sistema único e contínuo em que cada pessoa opera sobre todos os
dados recebidos revestindo-os de significado (CIASCA, 2003). Podendo ainda ser
definida como:
um processo de apropriação de conhecimentos, habilidades, signos, valores, que
engloba o intercâmbio ativo do sujeito com o mundo cultural onde se está inserido. Vygotsky fala acerca de dois tipos de aprendizagens de conceitos: a) Espontâneos: adquiridos nos contextos cotidianos de atividade da criança, como
os papéis de cada membro da família (pai, mãe, irmão), a função de objetos e
utensílios domésticos (para que servem a colher, o prato, a cadeira e outros);
b) Científicos: adquiridos por meio do ensino, como, por exemplo, os conceitos
matemáticos de números decimais, conjuntos, variáveis e os conceitos de verbo,
adjetivo, substantivo, vinculados à compreensão da linguagem escrita. (NUNES;
SILVEIRA, 2015, p. 53).

Acrescenta-se a isso, o fato de que a aprendizagem envolve alguns componentes principais como: prestar atenção, compreender, aceitar, transferir e agir. Segundo Vygotsky (1993), a informação captada por meio das funções mentais elementares é submetida a um contínuo processamento e elaboração, os quais trabalham em
níveis cada vez mais complexos e profundos. Estes envolvem desde a extração de
características sensoriais, a interpretação do significado até, finalmente, a emissão
da resposta. Isto é, por meio do uso das funções psicológicas ou funções mentais
superiores: atenção voluntária, memória, lógica. O que reitera a afirmação de que
a aprendizagem não ocorre da mesma maneira para todos os indivíduos, uma vez
que ela também pode ser balizada por alterações provocadas por fatores internos
(advindos de questões biopsíquicas) ou externos (advindos de questões decorrentes
do ambiente físico, social e cultural).
Considerando que a não-aprendizagem pode decorrer de diversas razões, este
artigo toma por objeto de estudo os transtornos da aprendizagem e as dificuldades
de aprendizagem, os quais são, muitas vezes, equivocadamente, tratados como sinônimos. Enquanto os transtornos da aprendizagem referem-se a desordens específicas geralmente de caráter neurobiológico, as dificuldades de aprendizagem abrangem todos os problemas apresentados no processo de aprender, sejam de origem
endógena ou exógena.
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O estudo apresenta o relato de uma pesquisa de natureza qualitativa que teve
por objetivo investigar como a sistematização do conhecimento dos docentes e servidores vinculados aos NAPNE1 do IFG2 contribui para a construção de estratégias pedagógicas acerca dos transtornos e dificuldades de aprendizagem, e como
ampliam as possibilidades de uma efetiva inclusão dos alunos com necessidades
educacionais especiais (NEE) na instituição.
Avaliando a necessidade de reflexões que contemplem a prática pedagógica
voltada para o atendimento de alunos com NEE, o tema em questão reveste-se de
relevância social, por tratar-se de um público que necessita de condições específicas
e diferenciadas para ter assegurado seu direito à aprendizagem. Diante da escassez
de produções teóricas e, de igual modo, da necessidade de material que incida em
avanços no campo do atendimento pedagógico ao aluno com transtorno da aprendizagem ou dificuldades de aprendizagem, assim a temática é relevante também do
ponto de vista acadêmico-científico.
Em termos procedimentais, o estudo envolveu pesquisa bibliográfica e pesquisa qualitativa com a aplicação de um questionário organizado na plataforma
do Google Forms e disponibilizado a 91 sujeitos participantes da investigação via
correio eletrônico. Este instrumento, previamente aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa, teve como destino professores e técnicos administrativos, membros do
NAPNE de todos os campi do IFG. Na análise dos dados, buscou-se verificar se o
conteúdo das respostas aos questionários revela a adoção de práticas inclusivas ou
integrativas em relação aos alunos com NEE, especificamente, àqueles com transtornos e/ou dificuldades de aprendizagem; bem como se os professores conseguem
identificar as demandas específicas destes alunos.
Nesta perspectiva, este artigo apresenta as principais diferenças entre os transtornos da aprendizagem e as dificuldades de aprendizagem, bem como os principais resultados da pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A dificuldade de aprendizagem é um termo mais amplo que abrange todos os
problemas apresentados no processo de aprender, sejam de origem endógena ou
exógena3. Já os transtornos da aprendizagem possuem um significado mais restrito,
envolvendo uma disfunção específica, geralmente neurológica e/ou neuropsicológica (GIMENEZ, 2005). As dificuldades de aprendizagem não necessariamen1 Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
3 Origem endógena refere-se a causas intrínsecas ao indivíduo, causas internas como condições orgânicas ou psicológicas,
enquanto origem exógena refere-se a causas externas ao indivíduo, como questões relacionadas à escola, ao ambiente, à
família.
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te decorrem de transtornos ou desordens orgânicas (neurológicas, sensoriais, por
exemplo), mas podem a estes estar relacionadas. Deste modo, um aluno com TA
apresenta em seu processo cognitivo DA, mas um aluno com DA, nem sempre tem
TA.
Segundo Sousa (2014), as dificuldades de aprendizagem, geralmente de natureza transitória, têm por características um desempenho não compatível com a
capacidade cognitiva do indivíduo. Dizem de uma dificuldade que ultrapassa a
enfrentada por seus colegas de turma, apesar dos esforços para superá-la. Podem
ocorrer somente no ambiente escolar ou também no ambiente familiar, inclusive em
decorrência de problemas como o uso de drogas, violência, mudanças, problemas
emocionais ou efeitos colaterais de medicamentos. Na definição de Sisto as dificuldades de aprendizagem podem ser definidas como um:
[...] Grupo heterogêneo de [perturbações] que se manifestam por meio de atrasos
ou dificuldades na leitura, na escrita e no cálculo, em [alunos] com inteligência
potencialmente normal ou superior e sem deficiências visuais, auditivas, motoras
ou desvantagens socioculturais. Geralmente a dificuldade não ocorre em todas
essas áreas de uma só vez e pode estar relacionada a problemas de comunicação,
atenção, memória, raciocínio, coordenação adaptação social e problemas emocionais. (SISTO, 2002, p. 193).

As dificuldades de aprendizagem são aquelas em que indivíduos, sem nenhuma condição orgânica ou cognitiva, que justifiquem a não aprendizagem, apresentam atraso ou dificuldade maior em uma ou mais áreas da aprendizagem em relação a seus pares nas mesmas condições. Diversos fatores de natureza emocional,
social ou mesmo escolar (como lacunas no processo de alfabetização, por exemplo)
podem acarretar tais dificuldades.
Diferente das dificuldades de aprendizagem, os transtornos dizem respeito,
necessariamente, a condições orgânicas e/ou cognitivas que interferem na aprendizagem ou no desenvolvimento de determinadas habilidades. Podem ser compreendidos como:
Um grupo heterogêneo de perturbações que se manifestam por dificuldades significativas na aquisição e uso da escuta, da fala, da leitura, da escrita, do raciocínio ou das habilidades matemáticas. Estes transtornos são intrínsecos ao indivíduo, supondo-se não ocorrerem devido à disfunção do sistema nervoso central, e
que podem ocorrer ao longo do ciclo vital. Podem existir junto com as dificuldades [...], problemas nas condutas de auto regulação, percepção social e interação
social, mas que não constituem por si só, um distúrbio na aprendizagem. Podem
ocorrer concomitantemente com outras condições incapacitantes ou com influências extrínsecas, porém não são o resultado dessa condição. (HAMMIL, 1981 apud
CIASCA, 2003, p. 24).

Os transtornos da aprendizagem decorrem de condições orgânicas ou cognitivas específicas, que podem ser agravadas por condições ambientais (como a falta
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de diagnóstico e/ou acompanhamento adequado), afetando o desenvolvimento de
habilidades específicas tais como a aquisição da linguagem ou de habilidades matemáticas, ainda que sejam oferecidas as condições adequadas de aprendizagem. Podem ser classificados em dois grandes grupos: os transtornos específicos da aprendizagem e os transtornos gerais do desenvolvimento que afetam a aprendizagem.
Segundo Ohlweiler (2006), os transtornos da aprendizagem originam-se já nos
estágios iniciais do desenvolvimento, não sendo, portanto, adquiridos ou decorrentes de estimulação inadequada. São transtornos manifestados por comprometimentos específicos e significativos no aprendizado de habilidades escolares, entre os
quais destacam-se: transtornos de leitura (dislexia), transtornos da escrita relacionados à ortografia e à caligrafia (disortografia e disgrafia) e transtornos da matemática
(discalculia).
A dislexia é uma desordem neurobiológica que compromete a aquisição e o
desenvolvimento da linguagem escrita. Caracteriza-se por dificuldade na precisão
(e/ou fluência) no reconhecimento de palavras e baixa capacidade de decodificação e de soletração, resultado de déficit no processamento fonológico, normalmente abaixo do esperado em relação a outras habilidades cognitivas (RODRIGUES;
CIASCA, 2016).
A disgrafia refere-se a uma perturbação de tipo funcional que afeta a qualidade da escrita do sujeito, no tocante ao seu traçado ou à grafia. Caracteriza-se pela
expressão da escrita abaixo do nível esperado para idade cronológica, inteligência e
escolaridade (TORRES; FERNÁNDEZ, 2001).
O Transtorno Específico da Escrita, ou disortografia, é uma alteração na planificação da linguagem escrita e causa transtornos na aprendizagem da ortografia,
gramática e redação, apesar de o potencial intelectual e a escolaridade do indivíduo
estarem adequados para a idade. Compreende um padrão de escrita que foge às regras ortográficas estabelecidas convencionalmente, que regem determinada língua
(YGUAL-FERNÁNDEZ et al., 2010).
Já a discalculia manifesta-se por uma desordem estrutural nas habilidades matemáticas, com origem em desordens genéticas ou congênitas nas partes do cérebro
envolvidas na maturação das habilidades matemáticas. A pessoa com discalculia
apresenta dificuldades frequentes com os números, confundindo os sinais: +, -, ÷
e x; problemas de lateralidade e falta de senso de direção (norte, sul, leste e oeste);
dificuldade com unidades de medida diversas; com contagem; em apreender e
recordar conceitos matemáticos, regras, fórmulas, e sequências matemáticas; atiJuliana Cecília Padilha de Resende, Gizele Geralda Parreira
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vidades que requerem processamento de sequências, tal como etapas na dança, na
prática de alguns esportes ou ainda: na leitura, escrita e coisas que sinalizam listas
(ROMAGNOLLI, 2008).
Neste ínterim, acrescenta-se que os Transtornos Gerais do Desenvolvimento
são aqueles que não são exatamente transtornos da aprendizagem, mas podem dificultá-la em razão de suas características. Entre estes, merecem destaque o Transtorno do Espectro autista (TEA), o Transtorno do Déficit de Atenção (TDA) e o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).
Segundo Crochík et al. (2009), alunos com dificuldades de aprendizagem tendem a ser rejeitados por parte dos seus professores. Alerta-se, portanto, que os comportamentos menos adequados de alguns alunos e seu aprendizado mais lento podem gerar atitudes desfavoráveis dos professores em relação a estes alunos.
São muitas as hipóteses construídas com a finalidade de justificar a razão, pela
qual alguns professores manifestam certa resistência em relação aos alunos com
transtornos da aprendizagem ou dificuldades de aprendizagem. Como exemplo,
tem-se o sentimento de despreparo ou desconhecimento de como agir em determinadas situações. Esta pesquisa buscou, justamente, propiciar esclarecimentos que
possam contribuir na compreensão dos fatores aí implicados, bem como favorecer,
por meio da fundamentação teórica apresentada, a formação docente no campo dos
transtornos e dificuldades de aprendizagem.

3 METODOLOGIA
Na concepção de Kripka et al. (2015), os estudos qualitativos se caracterizam
como aqueles que buscam compreender um fenômeno em seu ambiente natural,
onde esses ocorrem e do qual fazem parte. Nesse contexto, o investigador revela-se
o principal responsável por reunir os dados e informações sobremaneira importantes para a pesquisa. Assim, interessa-se mais pela compreensão de todo o processo,
no sentido de apreender legitimamente o objeto de estudo posto, sob a possibilidade de contribuir para a construção de um produto válido e em interlocução com
toda a proposta de estudo.
A pesquisa, de natureza qualitativa, foi desenvolvida com profissionais de todos os campi do IFG, perfazendo um total de quatorze unidades, a saber: Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia, Goiânia
Oeste, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso.
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A coleta de dados foi feita por meio de formulário eletrônico do Google Forms,
enviados aos sujeitos que, após serem esclarecidos do objetivo da pesquisa e garantia de anonimato, decidiram pela participação. Ao final, participaram da pesquisa
91 respondentes, contando com representantes de todos os campi do IFG, entre servidores docentes e técnicos administrativos, parte deles membros do NAPNE.
A intenção do questionário foi conhecer as percepções e concepções dos professores e membros do NAPNE do IFG, acerca dos transtornos e dificuldades de
aprendizagem. Com a finalidade de se identificar o entendimento sobre a diferença
entre aqueles, bem como sobre as demandas educacionais deles decorrentes.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Tendo em vista a intenção de investigar como a sistematização do conhecimento dos professores e membros do NAPNE contribui para a construção de estratégias pedagógicas, acerca dos transtornos e dificuldades de aprendizagem, e como
ampliam as possibilidades de uma efetiva inclusão dos alunos com NEE no IFG.
Uma das questões propostas aos participantes visou identificar a compreensão que
eles tinham do conceito de transtornos da aprendizagem e dificuldades de aprendizagem.
Gráfico 1- Compreensão do conceito de transtorno de aprendizagem e dificuldades de aprendizagem

Fonte: Questionários aplicados pela pesquisadora.

Na avaliação dos respondentes, 13 indicaram que compreendem bem tais
conceitos, 33 compreendem, 39 compreendem superficialmente e 6 admitem não
compreender tais conceitos. Observa-se que de 91 sujeitos, apenas 13 compreendem
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bem. Esses 13 representam pouco mais de 14% dos respondentes, o que já demonstra a necessidade de uma melhor formação neste sentido.
Indagou-se ainda aos participantes se tiveram, durante a formação acadêmica,
alguma disciplina que apresentou sobre os seguintes temas: Dificuldades de Aprendizagem e Transtornos da Aprendizagem.
Gráfico 2 - Formação acadêmica sobre dificuldades de aprendizagem e transtornos da aprendizagem:

Fonte: Questionários aplicados pela pesquisadora

Quando questionados em que cursos/disciplinas essa formação ocorreu os
respondentes citaram: a licenciatura, especializações na área de educação especial/
inclusiva, palestras, cursos de extensão na área de educação inclusiva, curso de Psicologia (graduação), entre outros.
Chamou a atenção o fato de que mais da metade dos respondentes (53 indivíduos) não tiveram nenhuma formação a respeito das dificuldades de aprendizagem
e transtornos da aprendizagem. Esta lacuna na formação converge com a dificuldade apresentada pelas pessoas em compreender conceitos como dificuldades de
aprendizagem e transtornos da aprendizagem, reiterando a necessidade de que sejam ofertadas formações pedagógicas neste campo.
Outro questionamento feito aos participantes, propôs que estes citassem os
tipos de DA e TA que conheciam. Buscou-se com esta questão verificar quais os
transtornos e dificuldades de aprendizagens mais conhecidos pelos professores. A
questão foi aberta, permitindo que cada sujeito apontasse mais de um TA ou DA.
Os transtornos/dificuldades citados foram agrupados no gráfico a seguir:
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Gráfico 3 - Transtornos da aprendizagem conhecidos pelos respondentes

Fonte: Questionários aplicados pela pesquisadora

Entre os participantes, 11 relataram desconhecer os tipos de TA e DA e outros
11 consideraram como transtornos os diversos tipos de deficiências (intelectual, auditiva, visual). O transtorno mais citado pelos sujeitos foi o TDAH, apontado por 60
(sessenta) participantes. Por se tratar de um transtorno geral do desenvolvimento
que afeta e que pode impactar a aprendizagem, observa-se o desconhecimento de
65,9% dos sujeitos sobre o conceito de TA e DA. Entre os transtornos específicos da
aprendizagem, os mais citados foram a dislexia (43), discalculia (21), disgrafia (19)
e disortografia (4).
Nota-se que, excetuando-se a dislexia, os demais transtornos específicos da
aprendizagem não são conhecidos sequer por um terço dos respondentes. Ademais,
há certa confusão entre transtornos da aprendizagem, as deficiências e as síndromes
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de um modo geral, o que pode trazer algum impacto na aprendizagem, visto que
não compreendem necessariamente um transtorno da aprendizagem.
Evidencia-se, portanto, a necessidade de formação nesta área para os professores e profissionais que atuam nos NAPNE do IFG, dadas as lacunas observadas
nesta formação e a importância da temática para a atuação docente numa perspectiva inclusiva.
A formação docente é indispensável para que a inclusão escolar se efetive. No
entendimento de Costa (2011), esta formação deve contemplar tanto o desenvolvimento da sensibilidade docente em relação à educação inclusiva como também o
desenvolvimento da capacidade de planejar de maneira flexível, sob a articulação
do ensino às demandas de aprendizagem dos alunos, considerando diversas possibilidades de educacionais.
Para Mantoan (2003), é importante que os professores dominem não só os conteúdos curriculares, mas também os processos de ensino e aprendizagem. Isto é,
especializarem-se no “o que”, no “como” e no “para que” se ensina e se aprende. Na
concepção da autora, uma educação de qualidade para todos supõe o tratamento
das questões relativas ao ensino de pessoas com deficiência na formação geral de
educadores, visando minimizar os obstáculos que se interpõem entre a escola regular e esses alunos.
Acredita-se que a formação docente inicial e continuada é fundamental para
o processo de inclusão escolar não só do aluno com DA ou TA, como com qualquer
outra necessidade educacional específica. Não há como exigir do professor o que
ele não tem para oferecer. Assim, para que seja capaz de oferecer uma educação que
contemple a diversidade, precisa ser preparado para isto.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As dificuldades de aprendizagem e os transtornos da aprendizagem, apesar
de muitas vezes serem tratados como sinônimos, apresentam diferenças que precisam ser consideradas. Enquanto os transtornos estão associados a alguma desordem orgânica, as dificuldades de aprendizagem podem decorrer de inúmeros
fatores endógenos ou exógenos, inclusive de natureza temporária (como problemas de natureza familiar, lutos, adaptações, entre outros). Nem toda dificuldade de
aprendizagem deriva de algum transtorno, ao passo que nem todo transtorno afeta,
necessariamente, a aprendizagem.
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Os transtornos específicos da aprendizagem decorrem de alguma desordem
orgânica ou cognitiva, que afetam o aprendizado de habilidades específicas, como
a aquisição da linguagem ou de habilidades matemáticas. Outros transtornos de
natureza mais geral podem também influenciar a aprendizagem, tais como o Transtorno do Espectro Autista e o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade.
A pesquisa realizada com professores e membros do NAPNE do IFG demonstrou que há necessidade de uma melhor formação destes profissionais no campo
das Dificuldades e Transtornos da Aprendizagem. Isto posto, evidenciou-se que
boa parte dos profissionais não compreendem bem os conceitos de DA e TA, inclusive confundindo-os com deficiências, síndromes e transtornos não específicos
diversos.
Considera-se, portanto, de suma importância novas investigações acerca dos
TA e DA, no que se refere à formação docente e às estratégias pedagógicas que possam contribuir para o melhor desenvolvimento destes alunos no ambiente escolar.
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RESUMO

O

estudo envolveu uma análise de documentos educacionais produzidos
durante a pandemia COVID-19, no Brasil e em Pernambuco, visando estabelecer prerrogativas legais para a continuidade dos estudos escolares na Educação Básica. A pesquisa objetivou analisar os textos normatizadores produzidos
durante a pandemia COVID-19, no ano de 2020, para a Educação Básica no âmbito
do Estado de Pernambuco e seus municípios. A coleta dos dados ocorreu por análise documental de textos educacionais cuja análise envolveu as premissas do ciclo
de políticas, apontando para a formalização do Ensino Remoto na Educação Básica,
envolvendo maciçamente, a necessidade do uso da Internet e das tecnologias digitais para potencializar as aulas e a colaboração de pais/responsáveis no acompanhamento das atividades remotas em plataformas digitais e grupos em rede social.
O estudo apontou que as políticas públicas municipais ainda que não produzidas
como um documento legal foram implementadas, seguindo as recomendações das
leis federais e estaduais.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Educação Básica. Ensino Remoto. Novas Tecnologias.

ABSTRACT
The present study analyzed the documents produced, on the Pernambuco state and Brazil, during the COVID-19 pandemia for educational purposes, aiming to
establish legal prerogatives for the continuity of school studies in Basic Education.
Our research aimed to analyze the normative texts produced during the COVID-19
pandemia, in 2020, focused on Basic Education on the Pernambuco state and its cities. The data collection was made through documental analyzes with educational
nature, in the light of political cycles, pointing to the need for remote educational
system formalization and focusing on basic education, and the use of the internet
and digital technologies, besides involvement of the parent/legal guardians monitoring the student’s remote activities on the digital platforms and social networking
groups. Our search results indicated that public policies, although not officialized
as legal documents, were implemented according to the federal and states recommendations.
Keywords: Public Policies. Basic Education. Remote Teaching. New Technologies.
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1 INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos, mas especificamente a partir do século XX, algumas doenças conseguiram atingir o patamar de pandemias, recebendo destaques internacionais em função do número de óbitos, a exemplo da Gripe Espanhola em 1917, a
Gripe de Hong Kong (H3N2) em 1968 e a Gripe Suína (H1N1) em 2009. Atualmente,
a pandemia causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), torna-se uma ameaça global
devido a sua rápida disseminação, ocasionando a COVID-19, resultando em adoecimento e morte de milhares pessoas, sem distinção de faixa etária ou classe social
(FERGUSON et al., 2020).
Diante de um cenário obscuro, protocolos sanitários emergenciais foram estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e com orientações advindas de cientistas, visando reduzir a rápida proliferação do vírus, a OMS procurava
através de notas científicas, esclarecer à população global sobre a necessidade de
se permanecer em suas residências, considerando o fechamento de serviços não
essenciais, a exemplo, as instituições de educação (OMS, 2020). Essa orientação fez
com que houvesse a suspensão das aulas presenciais, temporariamente, cujos países
procuraram se adequar a essa nova realidade, propondo atividades de forma remota (ONU, 2020).
No Brasil, as Instituições de Educação Básica e Superior, em todas as suas etapas e modalidades, buscaram aportes técnicos e tecnológicos por meio da Educação
a Distância (EaD) ou uso de elementos advindos dessa modalidade de ensino, com
divulgação e suporte em rede, cujos estudantes poderiam acompanhar às aulas em
tempo real, acessar os conteúdos postados, assistir videoconferências/webinários
em plataformas ou através de aplicativos em dispositivo móvel. Considerando a
Educação Básica, aos pais ou responsáveis foi orientado que deveriam mediar o
processo de aprendizagem dos filhos/alunos, com a supervisão do educador (BRASIL, 2020a).
Nesse viés, a partir da Portaria nº 188/20, o Governo Federal aprova o primeiro texto normativo para o enfrentamento da emergência de saúde pública no país,
recomendando que Estados e Municípios deveriam editar Decretos e outros instrumentos legais para o enfrentamento da pandemia COVID-19, incluindo, a suspensão das atividades escolares (BRASIL, 2020a). Nesse bojo, destaca-se também a
Lei nº 13.979/20, com orientações sobre o enfrentamento da emergência de saúde
pública no país (BRASIL, 2020b) e o Decreto nº 6/20, estabelecendo no país o estado
de calamidade pública provocada pela pandemia COVID-19 (BRASIL, 2020c).
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Em Pernambuco, o governo homologou o Decreto nº 48.809/20, tratando de
medidas temporárias a serem adotadas enquanto durar a pandemia e contempla o
campo da educação por meio do Art. 6º-A, determinando a suspensão do funcionamento das instituições de ensino em todo o Estado (PERNAMBUCO, 2020a). Diante
disso, o sistema educacional pernambucano mediante a Resolução n°3/20, emitida
pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), especifica normas para o ensino remoto
e uso de ferramentas de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC),
diante da suspensão das atividades presenciais (PERNAMBUCO, 2020b).
Nessa direção, vale refletir sobre: quais textos foram apresentados e implementados para a reorganização das práticas educacionais, e que envolvem os alunos da Educação Básica, decorrente do isolamento social em tempos de pandemia?
Esta pesquisa objetivou analisar os textos normatizadores produzidos durante a
pandemia COVID-19, no ano de 2020, para a Educação Básica no âmbito do Estado
de Pernambuco e seus municípios.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Educação Domiciliar: algumas impressões
A expressão Educação Domiciliar deriva do termo “homeschooling” ou “home
education” - Estudo em Casa ou Educação em Casa - representando uma modalidade de educação, cujo ensino é realizado no ambiente familiar, sendo executadas e
organizadas pelos próprios pais, podendo haver o auxílio de professores particulares (LUZ, 2019; PORTELA, 2016). No Brasil, existe um crescente número de famílias
que “optam por retirar seus filhos da escola e ensiná-los em casa, bem como se amplia o movimento em prol da mudança da legislação para a normatização do ensino
em casa no país” (BARBOSA, 2016, p. 153).
Em 2019, houve por parte do Governo Federal a interposição de um Projeto
de Lei (PL 2401/19), elaborado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos e que, conjuntamente com o Ministério da Educação, estabeleceu normas
gerais e condições para que famílias “homeschoolers” possam optar por esse tipo de
ensino (RIBEIRO, 2020). Ele dispõe sobre o exercício do direito à Educação Domiciliar, alterava a Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei nº
9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na defesa do ensino domiciliar no Brasil, enviado à Câmara dos Deputados pelo Poder Executivo.
Embora haja esforços para a legalização dessa modalidade de educação, em
vários locais do país não há um consenso, existindo fatores controversos à sua execução, pois a educação formal ofertada nos espaços escolares visa promover, entre
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outros aspectos, a socialização e humanização do indivíduo com experiência de vida
em comunidade e, com a aprendizagem e desenvolvimento de aptidões cognitivas e
morais necessárias para o exercício pleno da cidadania, condição esta que é limitada
na Educação Domiciliar (CASAGRANDE; HERMANN, 2020).
Diante disso, em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu inconstitucional esse tipo de modalidade no país, e que os pais não têm direito de tirar seus
filhos da escola para ensiná-los exclusivamente em casa. Além disso, essa proposta
pode aumentar o tipo de isolamento dentro da família, reduzindo o campo de compartilhamento de convivência e possível privatização parcial da vida social (RIBEIRO, 2020).

2.2 A Tecnologia no Ensino Remoto
As tecnologias digitais sempre foram um aporte positivo para o processo de
ensino-aprendizagem-avaliação, em todo mundo. Todavia, passou a ganhar mais
notoriedade no campo educacional diante da pandemia COVID-19, que pela necessidade de isolamento social, as escolas precisaram ser, temporariamente, fechadas,
e novas estratégias emergenciais educacionais surgiram, visando a continuidade
dos estudos escolares (LIRA, 2016).
Essa situação conferiu ao Governo Federal, Estadual e Municipal instituir o
“Ensino Remoto”. Esse modelo compreendeu um conjunto de ações que possibilitaram a realização de atividades escolares não presenciais, mediadas por tecnologias
digitais por meio de ferramentas de TDIC, a Internet e a videoconferência, aportadas pelos ambientes virtuais de aprendizagem (SILVA, 2003; LEMOS; CUNHA,
2003), sendo recursos educacionais primordiais para a execução das aulas remotas.
À vista disso, a implantação de um modelo de ensino baseado no formato da
EaD está estabelecida pela Lei nº 9.394, de 1996 (LDBEN), em seu Art. 80, quando
trata sobre o uso da Educação à Distância (EaD), considerando “o desenvolvimento
e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”. Contudo, havendo a necessidade da
implementação de um ensino não presencial, estará a EaD veiculada aos “canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens” e a “concessão de canais com
finalidades exclusivamente educativas” (BRASIL, 1996, Art. 80, Inc. I e II).
Considerando esse modelo para a Educação Básica na etapa do Ensino Fundamental, sendo este especificamente presencial, poderia adotar o uso da EaD apenas
para complementação de atividades escolares e em situações emergenciais. Ao EnCapitulo 7
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sino Médio não menciona a EaD, mas como representa a etapa final e com ela a possibilidade de progressão dos estudos, visando “a consolidação e o aprofundamento
dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental” (BRASIL, 1996, Art. 35, Inc.
I). Assim, entende-se que seguiria a mesma prerrogativa.
Entretanto, o formato que ora se instala em todas as etapas da educação, denominado de “Ensino Remoto”, não configura um ensino nos moldes da Educação
à Distância (EaD), visto que existem prerrogativas legais para a sua funcionalidade,
e não contempla diretamente uma proposta da Educação Básica. No entanto, pode
ser implantada sobre situações específicas ou adversas (BRASIL, 1996), neste caso,
em função da pandemia COVID-19. Assim, o Ensino Remoto, dentro desse quadro,
apenas se utilizaria de elementos da EaD para colaborar com a aprendizagem dos
estudantes (SILVA, 2003; LEMOS; CUNHA, 2003).
Para tanto, a implantação do Ensino Remoto no país impulsionou, ainda que
não intencionalmente, a necessidade de reconfigurações nas relações sociais, educacionais e de trabalho, alterando uma dinâmica familiar e escolar, pautada fortemente num modelo de ensino presencial e não dependente de tecnologias digitais. Além
de exigir de parte dos professores, pais/responsáveis, habilidades e competências
para ensino e aprendizagem dos conteúdos programáticos solicitados nas atividades on-line (ALLY, 2008; SILVA, 2010; DOWNES, 2013).

2.3 A Educação Básica e o Ensino Remoto: obstáculos e implicações na
aprendizagem
Com o surgimento da pandemia COVID-19, houve uma aceleração, estímulo
desenfreado e manipulação maciça da Internet e de seus mecanismos para aulas
remotas. Nesse cenário, surgiram debates sobre as reais potencialidades do uso da
tecnologia digital como um canal para a continuidade do ensino, visto que os alunos em menor condições econômicas teriam dificuldades de acesso ou limitações as
TDIC, visto que grande parte da população brasileira não dispõe de recursos financeiros compatíveis para aquisição das ferramentas necessárias os estudos escolares
em função da pandemia COVID-19.
Essa realidade prevalece em muitos países, quando assistimos diariamente casos de alunos sem acesso à Internet e ausência de recursos tecnológicos para realizar
as atividades escolares ou acadêmicas. A exemplo, um estudante em El Salvador
que por não possuir uma Internet de qualidade para acesso à plataforma, precisava subir diariamente em uma árvore para captar melhor o sinal e acompanhar às
aulas virtuais (REVISTA PAZES, 2020). Essa situação é bastante similar no Brasil,
Érima Maria de Amorim, André Severino da Silva, Cristiane Maria da Conceição, Dalva Maria da Silva, Gerliny Bezerra de Oliveira,
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no tocante ao acesso à Internet e aos recursos tecnológicos digitais, e está presente
no contexto social de muitas famílias, que diante do fenômeno da pandemia COVID-19, foi descortinada.
Diante disso, algumas medidas emergenciais foram tomadas pelo poder público estabelecendo ações para colaborar com o Ensino Remoto, buscando ajudar
os estudantes no acompanhamento dos conteúdos e atividades escolares durante
o isolamento social. Em razão disso, foram utilizadas de meios físicos (atividades
impressas, apostilas e livros) e meios digitais (chips com acesso à Internet, aplicativos, plataforma virtuais, videoaulas, videoconferências e salas virtuais), além da
disponibilidade de aulas via canais abertos e televisão (PASSO, 2020).
No Ensino Remoto, coube aos pais/responsáveis à incumbência de se adaptarem a essa nova realidade, estando muito além de acompanhar as atividades diárias
encaminhadas pela escola, mas envolviam aspectos instrucionais, técnicos e tecnológicos, estritamente pedagógicos e necessários para ajudar os filhos/alunos na manipulação das TDIC, no acompanhamento dos conteúdos virtuais e como mediadores do processo (MENEZES, 2020; PASSOS, 2020).
Para além desses aspectos sinalizados, outros fatos foram sendo revelados, expondo diante da pandemia, uma realidade que se apresentava por ausência integral
de equipamentos digitais na maioria das famílias brasileiras, as quais não possuíam
computadores ou televisão com acesso à Internet, havendo ainda apenas um dispositivo móvel com dados limitados a rede e, às vezes, pouco modernos, expondo o
desequilíbrio socioeconômico (MENEZES, 2020).

3 METODOLOGIA
A pesquisa envolveu uma abordagem qualitativa procurando compreender
as influências que ocasionaram mudanças no contexto dos textos e práticas em consequências de alterações nas políticas educacionais (TRIVIÑOS, 2011), propiciando
perceber a individualidade e os múltiplos significados relacionados ao objeto de
estudo, mediante uma análise documental, a qual representa uma fonte de informação primária e que ainda não houve uma análise (GIL, 2010).
A coleta de dados envolveu a captação da produção de textos com menção a
Educação Básica no período da pandemia em 2020, na esfera federal (Governo Federal, Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação), estadual (Governo de Pernambuco) e dos 185 municípios pernambucanos, divulgados nos sites oficiais das referidas instituições. Porquanto, os documentos que foram produzidos,
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mas não estiveram disponíveis nas plataformas para download ou impossibilitados
de coletas por outra via digital, não foram considerados para análise e interpretação
nesta pesquisa.
A análise dos dados ocorreu por meio do Ciclo de Políticas nos contextos de
influência, da produção de textos e da prática para a educação básica no período
da pandemia, mediante as ideias apresentadas por Ball (2001, p. 102), considerando
que “a maior parte das políticas são falhas e são frágeis (...), algo que pode ou não
funcionar”. No quadro 01, a seguir, tem-se os critérios de análise para os textos produzidos durante a pandemia COVID-19.
Quadro 1 - Critérios para análise dos textos normativos em Educação Básica nos diferentes contextos da política.
Contextos
Influência

Produção
de Textos

Prática

Considerações
Espaço de disputa, negociação e
construção dos textos, elaborado por
especialistas com diversos saberes.
Neste caso, da OMS, cientistas da
saúde pública, órgãos de governo e
da educação nacional.
Textos normativos tratando sobre o
ensino remoto durante a pandemia
COVID-19. Nele, situam-se os textos
produzidos pelo Governo, os
Ministérios e órgãos centrais.
Implementação
de
textos,
na
produção dos efeitos, das mudanças
e das transformações dos textos
originais.

Critérios
Documentos normativos elaborados pela
OMS e pelo Governo Federal e Estadual
sobre as orientações emergenciais para a
Educação Básica, durante a pandemia
COVID-19.
Documentos originados pela OMS e no
Brasil pelo Governo Federal, Ministério
da Educação, Conselho Nacional de
Educação. Orientadores de Estados e
Municípios para o Ensino Remoto.
Documentos originados no Estado de
Pernambuco e os textos (re)escritos pelos
municípios, através das Secretarias
Municipais de Educação, mediante as
orientações para o Ensino Remoto para a
Educação Básica durante a pandemia.

Fonte: Adaptado de Fernandes, 2011, p. 12

Em vista disso, a análise dos textos produzidos voltados para a etapa da Educação Básica passaram a ser o objeto de investigação da referida pesquisa, no sentido de analisar a sua efetivação no Estado de Pernambuco e nos Municípios pernambucanos, durante o ano letivo de 2020.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
No Brasil, verificam-se como base ao contexto da influência, os documentos
nacionais emitidos pelo Governo Federal e pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE), os quais tratam sobre as questões emergências e diretrizes nacionais para
o enfrentamento da pandemia. No contexto da produção de textos, os referenciais
emergiram na esfera estadual por meio dos textos emitidos pelo Governo de Pernambuco e do Conselho Estadual de Educação. No contexto da prática, as análises
dos textos surgiram, a partir das produções orientadoras elaboradas pelos municípios e que fazem relação direta com as ações implementadas pelas escolas.
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Nessa direção, alguns municípios, seguindo as orientações governamentais,
optaram por usar as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) e
implementar o Ensino Remoto estabelecidas pelo Parecer do Conselho Nacional de
Educação (CNE) n°5/2020, discorrendo sobre “(...) a realização de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e
comunicação enquanto persistirem restrições sanitárias” (BRASIL, 2020d). Observou-se pouca variação entre o número de municípios que optaram por estabelecer
as aulas por via remota, utilizando da mediação tecnológica, em detrimento àqueles
que não utilizaram da TDIC ou outra proposta para a continuidade dos estudos
escolares.
Os municípios que aderiram as aulas remotas até junho de 2020, compuseram
apenas 53 (29%), e os que não aderiam representaram 61 (33%). Houve ainda em 71
(38%) dos municípios, a inviabilidade em captar as informações na plataforma, já
que não havia informes apresentados na área de acesso ou em documentos divulgados no site. Dessa maneira, considerando apenas os locais que não aderiram a
proposta e os que não foi possível captá-la, compõe um total de 112 (71%).
As instituições que desejaram dar continuidade aos estudos por meio remoto,
utilizaram propostas bastante similares. Além do uso de TDIC para o desenvolvimento das aulas, em algum momento, utilizaram algum meio de contato, transmissão e compartilhamento de informações por tecnologia digital. Ainda houve uso de
outras propostas que não aderiram diretamente à mediação tecnológica, utilizando-se de recursos diversos e alternativos para continuar as atividades pedagógicas.
Nesse contexto, tem-se o contexto de produção de textos que serviram como base
para o estabelecimento do Ensino Remoto no Estado de Pernambuco (quadro 02).
Quadro 2 - Contexto de produção de textos gerais - documentos que influenciam o surgimento de
textos nacionais
Data
30/01/20

Documento
OMS

11/03/20

OMS

06/02/20

Lei Federal nº
13.979
Decreto
Legislativo nº 6
Parecer nº 5,
CNE

20/03/20
28/03/20

Finalidade
Descreve a COVID-19 como uma pandemia com graves
riscos à saúde pública em todos os continentes.
Caracteriza a disseminação da COVID-19 como pandemia em
todos os continentes e recomenda isolamento, tratamento dos
casos identificados e distanciamento social.
Reconhece o documento revisado da Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional pela OMS.
Reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no
país.
Determina a reorganização do calendário escolar e da
possibilidade de atividades não presenciais devido à
Pandemia COVID-19.

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos documentos oficiais.
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No contexto da influência, os textos internacionais remetem a um ensino mediado por uso de tecnologias digitais, considerando a Educação à Distância (EaD).
A EaD é uma proposta de ensino possível e estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Todavia, a sua aplicação não está direcionada
a Educação Básica, mas a proposta de cursos em nível de Graduação e Pós-Graduação.
Os elementos técnicos e tecnológicos da EaD acabam por corroborar com a
proposta de Ensino Remoto a partir dos recursos digitais, possibilitam a mediação,
a transferência e o compartilhamento de informações entre pessoas, utilizando-se
da videoconferência, do uso de plataformas e da publicação de documentos, e dos
vídeos e das videoaulas, cujo sujeito poderia baixar, ler e acompanhar as atividades
da disciplina, mediante acesso à base de dados oportunizada pelas instituições.
Os municípios se apoiaram nas prerrogativas legais e inferiram propostas de
um Ensino Remoto, que colaborando com a necessidade de distanciamento e isolamento social, ainda que não intencionalmente, envolvia um ensino em “casa”, na
qual as aulas em meio virtual (síncrona com o docente) precisariam de continuidade, a partir das resoluções de atividades a serem realizada na residência, e que
dependeria de um colaborador (pais/responsáveis) do estudante. Nesse contexto,
tem-se o contexto de produção de textos que serviram como base para o estabelecimento do Ensino Remoto nos municípios pernambucanos (quadro 03).
Quadro 3 - Contexto de produção de textos gerais – documentos que influenciam o surgimento de
textos municipais em Pernambuco
Data
14/03/20
19/03/20
31/05/20
31/05/20
30/10/20

Documento
Decreto Estadual
nº 48.809
Resolução n°3 do
CEE/PE
Decreto Estadual
n° 49.055
Decreto Estadual
n° 49.055
Decreto Estadual
nº 49668

Finalidade
Determina a suspensão do funcionamento das instituições
de ensino em Pernambuco.
Adota medidas para a educação de atividades
extraescolares, enquanto suspenso o funcionamento das
instituições de ensino em Pernambuco.
Sistematiza as regras relativas às medidas temporárias para
enfrentamento da emergência de saúde pública.
Promove a suspensão de aulas presenciais para a educação
básica em Pernambuco.
Permite a realização de atividades (gravação e transmissão)
para o planejamento pedagógico escolar.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos documentos oficiais.

No contexto da produção do texto, a legislação majorante e que balizou as
perspectivas estaduais e municipais foi a Portaria nº 343/20, produzida pelo MEC,
a qual orientava a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais
durante a pandemia COVID-19, autorizando “(...) em caráter excepcional, a subs-
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tituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e
tecnologias de informação e comunicação (...)” (BRASIL, 2020e, Art. 1º).
A Lei Federal nº 13.979/20, em seu Artigo 3º, orientou entre outros aspectos,
para que as instituições de ensino deveriam permanecerem fechadas até que se observassem condições de menor risco aos estudantes e funcionários (BRASIL, 2020f).
Essa lei foi base para a promulgação do Decreto governamental nº 48.809/2020,
sobre as medidas temporárias para enfrentamento do coronavírus, mediante a suspensão do funcionamento de escolas, universidades e outros estabelecimentos de
ensino, público ou privados, em Pernambuco (PERNAMBUCO, 2020a).
Diante disso, o Conselho Estadual de Educação de Pernambuco (CEE/PE) estabeleceu a Resolução nº 3/2020, a qual regulamentou o Sistema de Ensino pernambucano, mediante diretrizes para adoção de atividades extraescolares (PERNAMBUCO, 2020b), seguindo o Decreto Estadual nº 48.809/2020, o qual orienta sobre a
suspensão do funcionamento das instituições de Educação Básica, enquanto houver
necessidade de emergência sobre a pandemia COVID-19, podendo adotar em caráter extraordinário, a oferta e desenvolvimento de atividades e conteúdos escolares, mediadas por tecnologias de forma síncrona (em tempo real) e/ou assíncrona
(atemporal) (Pernambuco, 2020a).
Também, a Medida Provisória nº 934/2020, estabeleceu normas excepcionais
para o ano letivo da Educação Básica, considerando a situação emergencial de enfrentamento acerca da pandemia, apontando que “O estabelecimento de ensino de
educação básica fica dispensado, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar (...)” (BRASIL, 2020f, Art.
1º). Assim, esses textos colaboraram para que outras orientações legais fossem instituídas pelos municípios durante o período letivo escolar, de 2020.
No contexto da prática, aparece a produção de textos locais, a exemplo dos
municípios de Amaraji e Ribeirão, através do Decreto Municipal nº 33/20 e nº 019/
20, respectivamente, o que correspondeu a (1,08%) dos municípios pernambucanos.
O Município de Amaraji orientou sobre o reinício das aulas mediante a realização
de atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por TDIC, enquanto
persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos ambientes escolares. No texto, considera-se, para garantia de igualdade de condições no acesso à
educação, que a Secretaria de Educação deverá observar “o planejamento e execução das atividades pedagógicas não presenciais, eventuais dificuldades ou indisponibilidades de meios eletrônicos de comunicação pelos alunos” (AMARAJI, 2020,
Parág. 5º).
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O Município de Ribeirão orientou sobre o regime especial de atividades escolares não presenciais, para fins do cumprimento do calendário letivo de 2020,
instituindo o sistema “Educa Livre” - plataforma que permitiria aos alunos terem
acesso a materiais físicos da escola, visando a realização dos exercícios escolares e
devolutiva das atividades, além de registro de frequência. Também foi orientado
aos docentes, o uso de material específico que busque colaborar na execução das
atividades, seja a partir das TDIC ou por propostas sem uso de tecnologias digitais,
desde que possam viabilizar o ensino e a aprendizagem dos estudantes (RIBEIRAO,
2020).
Nesse viés, ainda que não foram encontrados textos orientadores em outros
municípios, Pernambuco em regime de parceria estende as recomendações específicas para a Educação Básica em todo o Estado. Vale ressaltar que, há municípios
como Afogados da Ingazeira que, como outros, não apresentou uma legislação específica para orientação do Ensino Remoto, antes, procurou estabelecer um diagnóstico prévio sobre o cenário dos estudantes no contexto pandêmico, no tocante ao
ensino e ao uso da tecnologia, para que posteriormente, houvesse a implementação
das aulas remotas, de forma mais acessível.
À vista disso, num panorama geral, alguns municípios utilizaram diretamente
a entrega de material impresso, livros didáticos e textos, considerando que muito
estudantes não possuíam acesso à Internet, sendo realizada a entrega das atividades
nas residências. Em alguns casos, foram disponibilizados a rede social da escola e/
ou do docente para esclarecimento de dúvidas, troca de informações e colaboração na resolução das atividades, mediante o WhatsApp, Instagram, Messenger para
além de chamadas telefônicas. Algumas instituições escolares, por iniciativa própria, desenvolveram plataformas digitais para acesso pelos estudantes (quadro 04).
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Quadro 4 - Algumas propostas produzidas pelos municípios pernambucanos para o Ensino Remoto durante a pandemia da COVID-19
Município
Chã de alegria
Escada
Garanhuns
Gravatá
Igarassu
Iguaraci
Itambé
Ribeirão
Santa Cruz do
Capibaribe
São João
São Lourenço
da Mata

Proposta
Programa “Escola em Casa”: atividades e conteúdos didáticos on-line
“TV Escada Educa”
Programa “Educar pra Valer”
“Educação Conectada com o Aluno”: acesso as videoaulas - Moodlepmg
“Compartilha Igarassu”: acesso as atividades em formato de PDF para
impressão
“Delivery de Leitura”: distribuição de livros na casa dos estudantes
“É Hora de Aprender em Casa”: disponibilização de links para vídeos
pedagógicos, jogos didáticos, indicações de leitura e contações de histórias
“EducaLive” oficina do saber
“Educação Conectada”: videoaulas gravadas
“Videoaulas gravadas “– Portal https://aulas.educacaosaojoao.com.br
“Portal Seduc Digital”: com atividades complementares para serem
realizadas em casa

Fonte: Elaborado pelos autores.

Por fim, algumas prefeituras disponibilizaram aos estudantes chips e pacote
de dados, leitor de tela para acessibilidade aos ambientes virtuais, auxílio das mídias digitais e de aplicativos (WhatsApp, YouTube, Educ). Outras instituições aproveitaram o momento para estimular o espírito solidário com doação de celulares.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se por meio dos textos normativos, seja estadual, sejam municipais
no tocante à pandemia, foram influenciados por orientações internacionais e nacionais. Os municípios pernambucanos seguiram as prerrogativas e recomendações
do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, suspendendo as aulas presenciais, criando ações estratégias de atividades pedagógicas direcionadas para o
formato remoto, utilizando das TDIC.
Dos municípios pesquisados, apenas 2 (dois) formalizaram no contexto local,
produção de textos normativos direcionados para as aulas remotas, com orientações
e diretrizes a serem desenvolvidas durante o período emergencial, no ano de 2020.
Os demais municípios, não apresentaram ou disponibilizaram nenhum documento
orientador para promover a aprendizagem dos estudantes no tocante ao acesso e as
condições às aulas.
Ainda que não institucionalizadas, muitas dessas experiências são vistas positivamente no processo de ensino-aprendizagem-avaliação, entretanto, exigiu
mudanças comportamentais, sociais e culturais, do ponto de vista da estrutura organizacional dos Sistemas de Educação, do processo de ensino-aprendizagem-avaliação, na formação dos professores e de suas práticas; e uma formação capaz de insCapitulo 7
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trumentalizar todos os profissionais de educação, visando atuar pedagogicamente
através das tecnologias digitais.
O ensino remoto ainda que inserido numa realidade da pandemia COVID-19,
apresentava elementos desfavoráveis para a sua efetivação como modelo de ensino
na Educação Básica, em função de diversas realidades visualizadas, a exemplo de:
ausência do professor durante todo processo de ensino-aprendizagem-avaliação; a
precariedade, do acesso à Internet, ausência dos instrumentos tecnológicos, ensino
sem nenhuma orientação metodológica ou aplicados de forma desordenada, sobrecarregando o cognitivo de pais e estudantes, levando a uma exaustão contínua,
caracterizando uma exclusão digital, nunca visualizada no país.
Além disso, os pais/responsáveis detém um papel fundamental na efetivação
desse formato, ainda que não apresentem um nível de escolaridade superior à do
filho ou escolarização suficiente para atuar como apoiadores nesse processo, precisariam atuar como mediadores nesse processo.
Outro ponto envolve a necessidade de atualização dos sites das Secretarias
Municipais de Educação, haja vista que as informações podem corroborar à população sobre as ações que estão sendo tomadas ou a serem realizadas, no tocante às
aulas e aos processos pedagógicos desenvolvidos, sejam nesse panorama, seja em
outras circunstâncias.
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RESUMO

E

sse trabalho configura-se em um estudo de caso desenvolvido nas atividades curriculares da disciplina de “Estágio em Educação Infantil e Anos
Iniciais do Ensino Fundamental III e IV”, do curso de Pedagogia, da Faculdade de
Educação, da Universidade Federal de Goiás. Seu objetivo é problematiza as experiências e vivências realizadas pelos pesquisadores ao longo do estágio curricular
obrigatório, tendo sido eleito como lócus de desenvolvimento o agrupamento “E”
(crianças de 4 anos) de um Centro Municipal de Educação Infantil do município de
Goiânia/Goiás. O projeto teve como tema as artes plásticas na educação infantil, e
seu desenvolvimento buscou auxiliar as crianças da educação infantil a desenvolver
e a ampliar sua visão de mundo, seu senso crítico e seu olhar estético. O desenvolvimento do projeto/pesquisa oportunizou aos pesquisadores a ressignificação de
conceitos e concepções relacionados a aprendizagem e ao desenvolvimento infantil,
possibilitando as crianças a vivencia de práticas educativas alicerçadas na pluralidade didático-pedagógica.
Palavras-chave: Aprendizagem, Educação Infantil, Artes Plásticas.

ABSTRACT
This work is configured in a case study developed in the curricular activities of the
subject “Internship in Early Childhood Education and Early Years of Elementary School III
and IV”, of the Pedagogy course, Faculty of Education, Federal University of Goiás Its objective is to problematize the experiences and experiences carried out by researchers during
the mandatory curricular internship, having been chosen as the locus of development the
group “E” (4-year-old children) of a Municipal Center for Early Childhood Education in the
city of Goiânia/Goiás. The project had as its theme the visual arts in early childhood education, and its development sought to help children in early childhood education to develop
and broaden their worldview, their critical sense and their aesthetic look. The development
of the project/research gave researchers the opportunity to re-signify concepts and conceptions related to learning and child development, enabling children to experience educational
practices based on the didactic-pedagogical plurality.
Keywords: Learning, Early Childhood Education, Plastic Arts.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente trabalho estruturou-se inicialmente, em elemento integrante das
atividades curriculares da disciplina de “Estágio em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental III e IV”, do curso de Pedagogia, da Faculdade de
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Educação, da Universidade Federal de Goiás. Configura-se em um artigo acadêmico que problematiza as experiências e vivências realizadas pelos pesquisadores ao
longo do ano, por meio do estágio curricular obrigatório, tendo sido eleito como
lócus de desenvolvimento o agrupamento “E” (crianças de 4 anos) de um Centro
Municipal de Educação Infantil do município de Goiânia/Goiás.
O desenvolvimento humano, a aprendizagem e as múltiplas formas de linguagem são construídos a partir do contato do indivíduo com o meio. A instituição de
educação infantil, por ser um espaço educativo e social, deve oferecer às crianças
atendidas atividades que proporcionem a interação e a construção do conhecimento
e da linguagem em suas diversas expressões. Nesse sentido, os RCNEI (1998) defendem a qualidade de atendimento e educação para as crianças de 0 a 5 anos, por meio
das múltiplas linguagens.
Observamos, contemporaneamente, a existência de concepções equivocadas presentes, de forma enfática, na sociedade e em muitas instituições de ensino que consideram como
linguagem apenas as habilidades relacionadas à escrita e a oralidade. Devemos compreender
que linguagem são sistemas de representação, de comunicação e de expressão de idéias,
sentimentos e culturas. Assim, para proporcionar à criança uma formação integral as
instituições de educação infantil devem pauta suas ações educativas considerando
múltiplas linguagens existentes.
Trabalharemos no projeto de ação pedagógica a linguagem caracterizada pelas
Artes Plásticas. Temos como principal objetivo, com o desenvolvimento desse projeto, possibilitar, através das Artes plásticas, vivências e experiências que ampliem
e desenvolvam o senso crítico e o olhar estético das crianças da educação infantil
no sentido de resgatar a relação do homem e as suas diversas formas de linguagem.

2 ARTES PLÁSTICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA

E

O

Após a realização de leituras, problematizações e reflexões sobre a importância e o papel da educação infantil, no processo de formação da criança ao longo do
tempo e do espaço no Brasil, iniciou-se as atividades práticas na instituição de ensino campo de estágio.
Assim, durante o primeiro semestre realizou-se observações participativas,
com o objetivo de conhecer e interagir com as crianças, a professora regente e a auxiliar de atividades educativas do agrupamento. As observações participativas possibilitaram o conhecimento e a observação in lócus da estrutura física da instituição,
suas práticas pedagógicas e as necessidades, interesses e curiosidades expressadas
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pelas crianças. Esse momento se constituiu em um rico laboratório de conhecimento
e aprendizagem, por meio do qual compreendeu-se, de forma prática, as diversas
concepções e epistemologias aprendidas e apreendidas no decorrer da formação
acadêmica teórica.
Segundo o PPP da instituição e informações da professora regente encontravam-se matriculadas no agrupamento 25 crianças, porém observou-se que, geralmente, estavam presentes nos dias de observação, em média, 19 crianças, sendo que
houve um revezamento, não intencional, de aproximadamente 25% do número de
crianças freqüentes nesses dias.
O primeiro contato com a instituição campo, foi destinado a apresentação da
equipe pedagógica e administrativa, bem como os diversos espaços e ambientes
educativos do CMEI, tendo por objetivo o contato direto com os espaço físico, e
com as ações educativas que são realizadas/desenvolvidas no mesmo. Dessa forma,
foi possivel conhecer os agrupamentos (B, C, D, E, F) organizados pela/na instituição conforme a idade cronológica das crianças, e os diversos ambientes físicos
e pedagogicos do CMEI. Após a realização da visita foram definidos os grupos de
trabalho, e os agrupamento que seria acompanhado durante o ano pelos diferentes
grupos de estagiários. Sendo o agrupamento “E” escolhido para o desenvolvimento
de nossas observações e ações.
A primeira observação participante foi acompanhada, inicialmente, de um pequeno distanciamento entre os pesquisadores e as crianças. Porém, à medida que
pesquisadores e alunos forma se conhecendo, foi possível estabelecer laços de confiança e reciprocidades que possibilitaram aos pesquisadores conhecer um pouco
mais da turma. Durante as observações participativas observou-se que as crianças
se interessavam muito pelas atividades artísticas de desenho e pintura propostas
pela professora, realizando-as com entusiasmo, interesse e dedicação.
Dessa forma, após as observações, as leituras e análises do PPP do CMEI e das
reflexões, contextualizações e problematizações dos dados e informações coletados,
constatou-se que a arte seria uma temática interessante e necessária para ser trabalhada com o agrupamento. Assim, a partir de tais reflexões elegeu-se para, o Projeto
de Ação Pedagógica, o tema: “Artes Plásticas na Educação Infantil”.
Nessa premissa partimos das hipóteses de que, segundo estudos realizados
em Barbosa (1998) e nos Referencias Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (1998), o trabalho com Artes Plásticas na educação infantil possibilita: 1) às crianças vivências e experiências que as auxiliam em seu processo de desenvolvimento
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físico, cognitivo, motor, afetivo, emocional, psíquico e social; 2) ao professor a construção de um trabalho que pode auxiliar o aluno a desenvolver a sua criatividade,
imaginação, percepção e a realização de análises críticas da realidade.
Assim, buscou-se por intermédio do desenvolvimento do projeto compreender de que forma as Artes Plásticas podem auxiliar as crianças da educação infantil
a desenvolver e a ampliar sua visão de mundo, seu senso crítico e seu olhar estético.
O projeto teve como principais objetivos: possibilitar, através das Artes Plásticas, vivências e experiências para ampliar e desenvolver o senso crítico e o olhar
estético das crianças da educação infantil, além de suas diversas formas de linguagem; reconhecer as Artes Plásticas como documento histórico, proposta metodológica educacional, recurso didático-pedagógico e fonte de análise e compreensão sociocultural; refletir e problematizar acerca da importância das produções artísticas
do País e do nosso Estado, para a construção da cultura e da identidade nacional
brasileira; conhecer a vida, obras e as técnicas de artistas plásticos nacionais e/ou
goianos, e problematizar sua importância na/para história de Goiás e do Brasil;
proporcionar às crianças o desenvolvimento do olhar estético, o estranhamento, a
experimentação, a observação, a contextualização e a atribuição de novos sentidos
e significados relativos a diferentes obras artísticas; possibilitar à criança compreender a arte como área do conhecimento humano social e historicamente construído,
desmistificando, assim, a visão sociocultural da arte como algo sacro e inacessível;
possibilitar às crianças da educação infantil a vivência da proposta triangular para
o ensino dos conceitos de artes, promovendo momentos de apreciação, leitura, análise, contextualização, problematização e releitura de obras artísticas.
Após a leitura do Projeto Político Pedagógico do CMEI (2014), observou-se
que o PPP da instituição foi escrito com base em diversos documentos que orientam
as ações e as atividades da Educação Infantil no Brasil, dentre eles, a Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009) e as DCNEI (2010, p.16),
que dizem:
[...] As propostas pedagógicas na educação infantil devem respeitar os seguintes
princípios: Éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e
singularidades. Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e
do respeito à ordem democrática. Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da
ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e
culturais.

Constatou-se também que o CMEI atribui à arte um papel de grande importância e de significação no processo aprendizagem e de desenvolvimento das crianças atendidas. As Artes Plásticas possibilitam às crianças vivências éticas, políticas
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e estéticas, possibilitam-lhes também, de acordo comas DCNEI (2009), os RCNEI
(1998) e Barbosa (1998), o resgate da relação do homem com a natureza, o desenvolver da linguagem, das expressões, contextualizações, análises, problematizações e
intervenções ativas na sociedade e na cultura.
As regências realizadas ao longo do desenvolvimento do projeto foram embasadas na proposta triangular para o ensino de artes, sendo trabalhado em cada
aula um artista goiano e/ou brasileiro. O trabalho com Artes Plásticas na Educação
Infantil que tem como método de ensino a proposta triangular possibilita à criança
uma aprendizagem significativa, contato com a cultura, e o desenvolvimento de
suas potencialidades e habilidades básicas.
Para uma melhor compreensão da importância da Proposta Triangular no trabalho com a arte-educação, torna-se necessário a realização de uma breve reconstrução histórica de sua criação, bem como da contextualização de seus objetivos e
métodos.
A Proposta Triangular para o Ensino de Artes foi sistematizada pela professora Ana Mae Barbosa na década de 1980 e desenvolvida entre os anos de 1987 a 1993
no Museu de Arte Contemporânea, da Universidade de São Paulo, por uma equipe
composta por doze arte-educadores.
Segundo Carvalho (2007, p. 34), a equipe que desenvolveu o projeto:
[...] explorava a leitura de obras de arte do acervo do museu com crianças, adolescentes e adultos sem conhecimentos de arte. Essa experimentação possibilitou
sistematizar a metodologia, apresentada como tal em 1991, na obra A imagem no
ensino da arte [...].

A proposta triangular nasceu da necessidade de criação de uma concepção
pós-moderna de ensino e prática em artes que estivesse ligada à realidade sociocultural contemporânea. Ela configura-se hoje na principal referência para o ensino
de artes em nosso país. Essa proposta procura englobar ao mesmo tempo diversos
aspectos do processo de ensino e aprendizagem tais como: leitura, análise, interpretação e recriação.
De acordo com Barbosa (1998), na Proposta Triangular, a construção do conhecimento em Artes ocorre por meio da integração da tríade: experimentação, codificação e a informação. Propõe, assim, que o ensino em artes seja elaborado embasado
no tripé composto pela leitura, contextualização e releitura de uma manifestação
artística.
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A leitura da obra de arte tem como principal objetivo interpretar a obra artística. A análise não parte da concepção de certo ou errado, visto que ela se baseia na
ampliação e descoberta da criticidade dos alunos. Durante o processo de leitura da
imagem o educador deve sempre partir de uma abordagem investigativa e problematizadora. Dessa forma, o professor deve respeitar as interpretações, análises e
opiniões dos alunos sem crítica ou julgamento.
O educador deve sempre lembrar que não é dono do saber, da verdade e do
conhecimento e que deve estimular e respeitar a autonomia e opinião dos educandos. A contextualização consiste em inter-relacionar a obra artista, com a história da
arte, a sociedade e cultura na qual abra foi criada e a sociedade do tempo presente.
Assim, a contextualização busca relacionar a obra de arte, a bibliografia do artista, a
sociedade e o seu contexto cultural.
O fazer artístico baseia-se em estimular os alunos a realizar a releitura da obra
artística analisada. A releitura não deve ser vista como cópia, mas, como interpretação, transformação e criação, o professor deve estimular o aluno a desenvolver
seu potencial criativo. Dessa forma, espera-se que o fazer artístico proporcione uma
vivência e experiência durante toda a produção tornando o processo de ensino/
aprendizagem completo e significativo para os educandos aplicando, na prática, os
conceitos estéticos e poéticos abordados durante a leitura e contextualização.
Barbosa (1998, p. 18) ainda esclarece que
[...] apreciar, educar os sentidos e avaliar a qualidade das imagens produzidas
pelos artistas é uma ampliação necessária à livre-expressão, de maneira a possibilitar o desenvolvimento contínuo daqueles que, depois de deixar a escola, não se
tornam produtores de artes. Através da apreciação e da decodificação de trabalhos artísticos, desenvolvemos fluência, flexibilidade, elaboramos e originalidade
– os processos básicos da criatividade. Além disso, a educação da apreciação é
fundamental para o desenvolvimento cultural do país. Este desenvolvimento só
acontece quando uma produção artística de alta qualidade é associada a um alto
grau de entendimento desta produção pelo público.

Dessa forma, o trabalho com arte-educação deve respeitar as diversidades e
pluralidades sociais, culturais, biológicas e psíquicas, bem como as diversidades de
interpretações e leituras da arte. Cabe, então, ao professor trabalhar manifestações
artísticas locais de também de diferentes grupos.
Barbosa (1998, p. 16) argumenta que:
Através das artes temos a representação simbólica dos traços espirituais, materiais, intelectuais e emocionais que caracterizam a sociedade ou o grupo social,
seu modo de vida, seus sistemas de valores, suas tradições e crenças. A arte, como
uma linguagem presentacional dos sentidos, transmite significados que não podem ser transmitidos através de nenhum outro tipo de linguagem, tais como as
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linguagens discursiva e científica. Não podemos entender a cultura de um país
sem conhecer sua arte. Sem conhecer as artes de uma sociedade, só podemos ter
conhecimento parcial de sua cultura. Aqueles que estão engajados na tarefa vital
de fundar a identificação cultural não podemos alcançar um resultado significativo sem o conhecimento das artes. Através da poesia, dos gestos, da imagem,
as artes falam aquilo que a história, a sociologia, a antropologia etc., não podem
dizer sozinhas não são capazes de decodificar nuances culturais. Dentre as artes,
a artes visuais, tendo a imagem como matéria-prima, torna possível a visualização de quem somos, onde estamos e como sentimos. A arte na educação como
expressão pessoal e como cultura é um importante instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento. Através das artes é possível desenvolver a
percepção e a imaginação, aprender a realidade do meio ambiente, desenvolver
a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a
criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada. “Relembrando
Fanon”, eu diria que a arte capacita um homem ou uma mulher a não ser estranho em seu meio ambiente nem estrangeiro no seu próprio país. Ele supera
o estado de despersonalização, inserindo o indivíduo no qual ao qual pertence.

Podemos considerar a arte como um importante núcleo de investigação, compreensão e identificação da cultura de uma sociedade. Através da arte, o professor
pode possibilitar ao aluno o desenvolvimento da sua criatividade, imaginação, percepção, análise crítica da realidade. Por meio da arte o indivíduo pode compreender
de forma crítica as relações políticas, econômicas e interpessoais de uma sociedade
e modificar a realidade analisada e apreendida.
As leituras e análises de obras de arte permitem ao indivíduo o desenvolvimento da capacidade de analisar e avaliar de forma crítica as imagens e propagandas
disseminadas diariamente pelos recursos midiáticos. A criança passa a compreender assim que as imagens transmitem ás pessoas ideais, pensamentos, opiniões e
mensagens, que necessitam ser analisadas, compreendidas e problematizadas.
A lei de DCNEI (2009, p.99), ainda nos esclarece sobre o trabalho pedagógico
na Educação Infantil e sua ampla relação com as diferentes linguagens, donde se
inclui as Artes, dentre outros:
As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo
experiências que:
I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança;
II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo
domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática musical;
III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação
com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros
textuais orais e escritos;
IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas,
medidas, formas e orientações espaço temporais;
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V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais
e coletivas;
VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e
bem-estar;
VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e
reconhecimento da diversidade;
VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza;
IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas
manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura;
X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício
dos recursos naturais;
XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e
tradições culturais brasileiras;
XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos.
Parágrafo único - As creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular,
de acordo com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e
particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas experiências.

A Arte Plástica possibilitam à criança da educação infantil conhecer, refletir
e integrar-se com manifestações culturais e artísticas diversas, possibilitando-lhe
conhecer a si mesma, ao outro e ao mundo, a reconhecer e a respeitar as diferenças
pessoais e as diversas manifestações culturais e artísticas existentes.
Nessa perspectiva, as práticas pedagógicas em Artes Plásticas, embasadas na
proposta triangular, possibilitam à criança realizar leituras, análises, contextualizações, problematizações e releituras de obras artísticas, desenvolver e aguçar sua
curiosidade, questionamento e autonomia, possibilitando-lhe contatos com diferentes formas de linguagem e expressão. Visto que a arte é uma forma de verbalização
e exteriorização de pensamentos, sentimentos, imaginários e subjetividade humana.
Segundo o PPP do CMEI (2014) a instituição buscará em suas ações e projetos
promover atividades que instiguem a curiosidade, da criança. Cabe assim à instituição desenvolver “[...] atividades desafiadoras, questionando, e propondo pesquisas, através do envolvimento e participação das famílias” (PPP, 2014, p.41). Dessa
forma, as atividades desenvolvidas na instituição serão mediadas pelas professoras
e auxiliares e vivenciadas pelas crianças, por meio de projetos coletivos e específicos a cada agrupamento. Tais atividades, segundo o PPP (2014), buscam promover
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o desenvolvimento da criança em diferentes aspectos. São descritas no documento
diversas atividades que possibilitam à criança seu desenvolvimento integral, porém
destacamos no nosso projeto as atividades ligadas à arte, que propõem, “[...] apreciações artísticas (músicas, artes plásticas, artes cênicas)” (PPP, 2014, p. 41).
Dessa forma, acredita-se que o desenvolvimento do projeto de ação pedagógica “Artes Plásticas na Educação Infantil”, poderia auxiliar a instituição campo
no processo do educar e cuidar das crianças atendidas, visto que visa o desenvolvimento dos sujeitos de forma global e integral, oferecendo-lhes experiências, conhecimentos e vivências que os auxiliarão a atuar de forma ativa e participativa na
sociedade e na cultura. Assim, esse projeto se justificou pela importância do seu
tema, dos seus objetivos e das suas contribuições para o desenvolvimento infantil.
As regências foram, então, pensadas em seus diferentes temas, conforme a
Proposta Triangular, de modo a possibilitar às crianças uma aprendizagem significativa, contato com a cultura, e o desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades básicas.
O desenvolvimento do Projeto iniciou-se com o tema “História da Arte: movimentos e transformações”. Realizamos uma roda de conversa sobre o tema da
aula, buscando detectar os conhecimentos prévios das crianças sobre o que elas
entendiam por Arte, História da Arte e as diversas expressões artísticas ao longo da
história da humanidade.
A aula teve como objetivos gerais – 1) Reconhecer a arte como um sistema
simbólico intimamente relacionado às experiências e representações dos indivíduos
e da coletividade; 2) Elaborar opiniões referentes à produção artística e ao patrimônio histórico e artístico, relacionando-as à história, sociedade, política e cultura do
país; 3) Compreender a história da arte e suas transformações ao longo do tempo e
da história; 4) Possibilitar as crianças através do reconto da história da Arte, vivências e experiências que ampliem e desenvolvam seu senso crítico e olhar estético no
sentido de resgatar suas identidades sócio históricas; 5) Trabalhar os conceitos relacionados à arte de forma crítica, dialogada e interativa. E como objetivos específicos
– 1) Promover momentos de ensino e aprendizagem em que as crianças sejam incentivadas a questionar e problematizar os conteúdos trabalhados em sala de aula;
2) Compreender a história da arte como um elemento de fundamental importância
para a compreensão crítica da sociedade e da cultura contemporânea; 3) Promover
momentos educativos que auxiliem as crianças a compreenderem, respeitarem e
valorizarem as manifestações artísticas em seus diferentes segmentos e épocas; 4)
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Identificar e sanar as dificuldades apresentadas pelas crianças no processo de construção e assimilação dos conceitos propostos durante a regência.
Durante a regência foi apresentado às crianças, de forma didática, por meio do
uso de figuras ampliadas e imagens reproduzidas na televisão da sala, a história da
arte; as diversas expressões e manifestações artísticas ao longo do tempo e da história, e a importância da arte como uma forma de expressão, interação e comunicação
dos indivíduos.
Foi apresentado expositivamente, em forma de pequena história, e mostrado
de forma concreta obras de arte que identificavam transformações no tempo e nos
diferentes espaços e deixamos as crianças comentarem sobre o tema apresentado.
Em seguida, as crianças forma organizadas sentadas nas mesinhas da área
de convivência e orientadas a desenhar, com base na observação de modelo, por
meio do material disponibilizado. Primeiro elas deveriam representar as imagens
mostradas sobre o “tempo das cavernas”, usando lixas de parede e giz de cera, depois, fizeram marcas, na forma de impressão, das mãos e de outras partes do corpo
usando tinta e papel.
Fotografia 1 - Atividade da Aula História da Arte: movimentos e transformações

Fonte: Arquivo dos pesquisadores

As crianças explicaram o que representaram por meio do desenho para registro em anexo aos desenhos produzido. Os trabalhos foram expostos e, no final
do encontro, foram recolhidos para compor o arquivo de produção do projeto em
desenvolvimento.
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Ao final da aula foi realizada uma roda de conversas por meio da qual promoveu-se momentos de reflexões e perguntas referentes à regência desenvolvida,
por meio da participação das crianças, das respostas obtidas e das contextualizações
realizadas pode-se constatar que os objetivos da aula foram alcançados com êxito,
e que as crianças conseguiram aprender e apreender de forma crítica a história da
arte, sua evolução ao longo da história e sua importância para a humanidade.
Fotografia 2 - Atividade da Aula História da Arte: movimentos e transformações

Fonte: Arquivo dos pesquisadores

Na sequência do desenvolvimento do Projeto foi escolhido o primeiro artista brasileiro a ser trabalhado com as crianças, e o tema trabalhado foi: “Cândido
Portinari, Pintando o Brasil”. Primeiramente refletiu-se com as crianças acerca do
tema trabalhado anteriormente, procurando assim elencar os pontos positivos e negativos de nossa intervenção. Em seguida, foi apresentado a História de Cândido
Portinari para as crianças, refletindo com elas os pontos principais de sua vida, e
obras mais importantes.
As crianças conheceram, por meio de imagens em impressão ampliadas as
obras de Portinari, onde foram levadas a refletir sobre suas características, as informações que elas transmitem, problematizando os aspectos de nossa sociedade
e cultura, buscando atingir os seguintes objetivos – 1) Conhecer, compreender e
analisar os fundamentos artísticos. Apreciar o objeto estético e suas diversas linguagens; 2) Utilizar a linguagem como meio e expressão, comunicação e informação; 3)
Identificar e relacionar as diferentes funções da arte; 4) Compreender e analisar as
contribuições de Cândido Portinari para o movimento artístico, para a sociedade e
para a cultura nacional e internacional; 5) Compreender as contribuições das obras
de Cândido Portinari para a compreensão da sociedade e da cultura brasileira; 6)
Wellington Rodrigues dos Reis Edmundo, Débora Rodrigues de Almeida

PESQUISAS EM TEMAS DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
VOLUME 3

127

Identificar e refletir sobre as temáticas retratadas por Portinari através de suas obras
e suas relações com a sociedade e a cultura brasileira; 7) Problematizar as técnicas
artísticas utilizadas por Portinari e suas relações com as obras e a sociedade brasileira; 8) Promover momentos de ensino e aprendizagem em que as crianças sejam
incentivadas a questionar e problematizar diferentes temas.
Nesse encontro, o “fazer artístico” foi conduzido da seguinte maneira: dividimos as crianças em grupos de quatro, e explicamos a elas o trabalho que seria
desenvolvido – produção coletiva (nos grupos) de um painel no qual elas poderiam,
a exemplo de Portinari, explorar as temáticas: trabalho, raças e brincadeiras. Logo
após, organizou-se as apresentações dos trabalhos realizados pelos grupos.
No encontro seguinte, para dar prosseguimento ao trabalho o tema explorado
foi: “Siron Franco, um artista Goiano”. As crianças ficaram encantadas ao saberem
que esse artista ainda está vivo e reside em nossa cidade.
Assim, como no trabalho desenvolvido com o artista “Cândido Portinari:
Pintando o Brasil.”, foi apresentado a História de Siron Franco para as crianças,
refletido com elas acerca dos pontos principais de sua vida, obras mais importantes e também mostramos, por meio de impressão ampliada as obras do artista. Foi
problematizado com elas as características e as informações que as obras de artes
transmitem, analisando assim, os aspectos de nossa sociedade e cultura. Foram enfatizados os seguintes temas: trânsito e povos indígenas.
Fotografia 3 - Atividade da Aula Siron Franco, um artista Goiano

Fonte: Arquivo dos pesquisadores
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A exemplo de Siron, cada criança fez a sua “cow parede”. Por meio de molde
do desenho preenchido com papel crepom. Em seguida através de placas de isopor
às crianças construíram monumentos indígenas com canetinhas e palitos de fósforo.
No final, cada criança apresentou seu trabalho.
Dando continuidade ao projeto foi desenvolvido a temática “Tarsila do Amaral: vida e obra”. As crianças foram organizadas em uma fila indiana (formato de
trenzinho), e conduzidas até a galeria montada na parede da sala, mostrando para
elas as fotos expostas que ilustravam e representavam a vida de Tarsila. Em seguida
realizou-se uma roda de conversa sobre o tema da aula, buscando detectar os conhecimentos prévios das crianças sobre a artista e suas obras.
Foi apresentado as crianças a história de Tarsila do Amaral, por meio do qual
foi refletido com elas os pontos principais de sua vida, e suas obras mais importantes. Foram mostradas para as crianças, por meio de impressões ampliadas e vídeo,
as obras de Tarsila, bem como suas características e informações mais relevantes.
Problematizamos com as crianças os seguintes aspectos das obras de Tarsila: desigualdade social, fauna e flora brasileira, a fim de alcançarmos os seguintes objetivos: 1) Conhecer, compreender e analisar a vida e as obras de Tarsila do Amaral,
problematizando suas contribuições para a construção da identidade sociocultural
e artística brasileira; 2) Compreender a arte como meio de expressão, comunicação
e transmissão de informações e conhecimentos; 3) Identificar, relacionar e refletir
as diferentes funções da arte; 4) Imaginar, produzir e criar obras de arte; 5) Compreender, analisar e refletir as contribuições de Tarsila do Amaral para o movimento artístico brasileiro e para a sociedade e a cultura brasileira e internacional; 6)
Compreender as contribuições das obras de Tarsila do Amaral para a compreensão
da sociedade e da cultura brasileira; 7) Identificar e refletir sobre as temáticas retratadas por Tarsila através de suas obras e suas relações com a sociedade e a cultura
brasileira; 8) Identificar e analisar as fases artísticas de Tarsila do Amaral relacionando-as com a história e a cultura nacional; 9) Promover momentos de ensino e
aprendizagem em que as crianças sejam incentivadas a questionar e problematizar
diferentes temas; 10) Identificar e sanar as dificuldades apresentadas pelas crianças
no processo de construção e assimilação dos conceitos propostos durante a regência.
Durante o trabalho as crianças fizeram a releitura da obra “Abaporu” por meio
da criação de um quadro com massinha e bandejinha de isopor.
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Fotografia 4 - Atividade Tarsila do Amaral: vida e obra

Fonte: Arquivo dos pesquisadores

Reservamos um dia para a Culminância do Projeto. Realizamos uma roda de
conversa buscando detectar os conceitos e as habilidades que as crianças conseguiram aprender/desenvolver no decorrer do trabalho, com base em nosso Mapa Conceitual (anexo). Ao refletirmos com as crianças os temas trabalhados pelo Projeto
“Fazendo Arte na Infância: conhecendo artistas e o contexto da criação” registramos
em papel pardo, o que sabíamos e o que aprendemos.
Ao final do projeto foi entregue as crianças uma pasta com os trabalhos realizados e desenvolvido uma atividade coletiva entre todos os agrupamentos, professores e estagiários/pesquisadores.
A avaliação do trabalho foi contínua e processual, teve por base a participação,
o interesse, o desenvolvimento e o envolvimento individual e coletivo das crianças
no desenvolvimento das atividades propostas.
Dessa forma, os métodos avaliativos do projeto de ação pedagógica foram
norteados pelas concepções de avaliação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que apresenta a seguinte orientação em seu Art. 31º, inciso I: “[...] na
educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu
desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”.
Assim, cabe ao professor ter um olhar cuidadoso, atento e sensível a cada expressão, conquista e realização da criança. A observação cuidadosa do grupo e de
cada criança em particular fornece ao professor elementos e informações que poCapitulo 8
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dem auxiliá-lo em suas práticas e ações. Dessa forma, torna-se necessário por parte
do professor anotar, documentar e registrar de forma cuidadosa e criteriosa os desenvolvimentos, expressões e conquistas de cada criança, atualizando sistematicamente, suas observações, documentando mudanças e conquistas.
Os PCNEI’s (1998, p. 40) orientam que, na educação infantil,
[...] a avaliação (...) deve ser contínua, levando em consideração os processos vivenciados pela criança, resultado de um trabalho intencional do professor. Deverá constituir-se em instrumento para a reorganização de objetivos, conteúdos,
procedimentos, atividades e como forma de acompanhar e conhecer cada criança
e grupo.É importante informar sempre as crianças acerca de suas competências.
Desde pequenas, a valorização de seu esforço e comentários a respeito de como
estão construindo e se apropriando desse conhecimento são atitudes que as encorajam e situam com relação à própria aprendizagem. É sempre bom lembrar que
seu empenho e suas conquistas devem ser valorizados em função de seus progressos e do próprio esforço, evitando colocá-las em situações de comparação.

Dessa forma, as avaliações desenvolvidas ao longo do projeto, não tiveram
como objetivo as concepções positivas de avaliação educacional, que preveem como
objetivo da avaliação avaliar, classificar, promover e punir o aluno. Buscamos, por
meio dessa prática pedagógica, analisar o desenvolvimento das crianças e avaliar
as ações e intervenções educativas realizadas pelo professor, tendo como objetivo a
realização e a vivência da práxis na ação docente.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ações e atividades educativas desenvolvidas ao longo do Projeto oportunizaram às crianças vivências e experiências que contribuíram de forma significativa
no seu processo de desenvolvimento integral. Oportunizando a elas momentos de
compreensão, problematização e contextualização da sociedade e da cultura.
O estágio desenvolvido oportunizou momentos de análise e reflexão. As leituras, planejamentos, aulas e observações nos proporcionaram a vivência dialética
entre teoria e prática, o preenchimento de lacunas existentes na nossa formação e a
contextualização e reflexão acerca da Educação Infantil em Goiânia.
A construção e o desenvolvimento do Projeto conduziu à revisão e à releitura
de textos trabalhados anteriormetes em discipinas da nossa grade currícular, oportunizndo-nos a vivência da interdiciplinariedade e pluridiciplinariedade na formação docente.
Esperamos que o desenvolvimento desse projeto tenha contribuido com a formação dos alunos da instituição campo, assim como contribuiu com o nosso pro-
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cesso de formação profissional e humana. Acreditamos ter ofrecido às crianças do
agrupamento “E” do CMEI, vivências e experiênciasinesquecíveis no campo da arte.
Concluimos nosso projeto de forma bastante otimista, cientes de que a Arte
proporcionou e continaurá proporcinando às crianças e a nós a alegria de viver e a
esperança de um mundo melhor.
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RESUMO

A

escola e a família são os contextos mais próximos frequentados pela
criança, e em decorrência disso contribuem diretamente para o seu desenvolvimento. O objetivo do estudo foi identificar de que forma ocorre a participação das famílias de escolares do terceiro ano do ensino fundamental junto a
uma escola estadual. Estudo de Campo com abordagem qualitativa, fazendo uso
da observação não participante e de entrevistas semiestruturadas para coleta dos
dados. Amostra composta por 15 crianças, uma professora e nove responsáveis. Os
dados foram analisados a partir da construção de três eixos de análise: eixo criança,
eixo professora e eixo família. Os resultados mostraram que as famílias depositam
na escola a responsabilidade principal pela educação das crianças, uma vez que a
escola é procurada para conhecerem as dificuldades da criança, seu comportamento
e relacionamento com colegas. Conclui-se que esses dois microssistemas necessitam
interagir, que fazem parte da vida da criança e que exercem potente influência no
seu desenvolvimento.
Palavras-chave: Infâncias. Famílias. Escola.

ABSTRACT
School and family are the closest contexts attended by the child, and as a result they directly contribute to their development. This study aims to identify how
occurs family participation of third grade students in school. The study was a field
study with a qualitative approach, making use of non-participant observation and
semi-structured interviews for data collection. The sample consisted of 15 children,
a teacher and nine parents or guardians. Data were collected in a state public school
and were analyzed based on the construction of analysis axes: child axis, teacher
axis and family axis. It was found that families place the main responsibility for
their children education on the school, since the school is attended to learn about
the child’s difficulties, their behavior and relationships with peers. It is concluded
that these two microsystems need to interact, which are part of the child’s life and
exert a powerful influence on their development.
Keywords: Childhoods. Families. School.

1 INTRODUÇÃO
Até o segundo semestre do 2019, aproximadamente três por cento, ou seja, 1,5
milhão de crianças e adolescentes entre seis e 14 anos não frequentavam o ensino
fundamental no Brasil (UNICEF, 2021). Esse número saltou para cinco milhões com
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a pandemia do Covid-19 uma vez que as escolas se viram obrigadas a fechar na
tentativa de conter a disseminação do vírus.
Segundo a Unicef (2021), mais de 40% desses cinco milhões são de crianças
entre seis e 10 anos de idade, período esse em que embora a família continue desempenhando um papel importante nos desenvolvimentos físico, cognitivo e emocional
da criança, é a escola que contribui fundamentalmente para o desenvolvimento das
habilidades cognitivas sendo um ambiente essencial para a sua socialização (PAPALIA; OLDS, 2006).
Após um ano e meio desde o início da pandemia do coronavírus, protocolos
sanitários de retorno às atividades escolares foram necessários e nem todos os alunos retornaram ao mesmo tempo. Nada é igual a antes. As crianças não se abraçam e nem à professora, estão distantes uma das outras, usam máscaras, utilizam
álcool gel para higienizar as mãos. Tudo está diferente, e todos estão trabalhando
mais, pais, mães, responsáveis e professoras (res). Algumas escolas continuam com
ensino remoto, e a família tem tido uma participação ativa nos estudos, ou pelo
menos, algumas famílias. Claro que, isso é o que se espera que esteja acontecendo,
pois mais do que nunca esse apoio familiar é importante para que a criança tenha
condições de estudar virtualmente. Experiências e aprendizagens acontecem tanto
no microssistema escolar, quanto no microssistema familiar. Mais do que nunca
possibilitar que a criança não perca o vínculo com a escola se tornou objetivo de
todos. A pandemia do coronavírus trouxe muitas incertezas e uma forte percepção
de ter aproximado as famílias das escolas, sendo primordial que se comuniquem e
mantenham um diálogo aberto e sincero a fim de evitar a exclusão escolar e manter
o bem-estar da criança.
Relevante salientar que cada criança chega à escola vindo de uma família diferente, com experiências distintas, com cores distintas, algumas delas de um padrão
tradicional de organização família nuclear – um casal heterossexual, unido pelo casamento e criando todos seus filhos biológicos. Outras, vêm de modelos de família
que coexistem com uma gama de outros arranjos familiares ricos em complexidade, tais como as famílias homo parentais ou homoafetivas, famílias monoparentais
(FREITAS; ANJOS, 2020). Assim, não tem sentido de se falar em família, mas sim
em famílias. E são crianças advindas dessas distintas configurações familiares que
chegam à escola e convivem com outras crianças de outras famílias, construindo laços afetivos, misturando-se a outros mundos, tão necessários para o seu crescimento interpessoal. Dentro desse contexto, da possibilidade de diferentes configurações
de família, o termo parentalidade se destaca, uma vez que se distingue por um
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conjunto de ações realizadas pelas figuras parentais, com a intenção de promover
o desenvolvimento integral da criança e do 16 adolescente. A parentalidade é algo
construído pelo sujeito não sendo, necessariamente, exercida apenas pelo pai e mãe
biológicos (GORIN et al. 2015).
De acordo com Bronfenbrenner (2011, p 282) é no microssistema familiar onde
ocorrem as “primeiras e principais interações sociais da criança, onde se inicia a
aprendizagem de conceitos, regras e práticas culturais que fundamentam os processos de socialização dos indivíduos”, sendo considerada a primeira fonte de informação para a criança. Para o autor, a escola, sendo um espaço de convívio social,
se constituiria na segunda fonte de informação para a criança, propiciando as interações com os pares e com os professores. Assim, intervenções voltadas para a interação família escola podem contribuir para o desenvolvimento integral da criança.
Assim como a família, a escola também é um microssistema (conjunto de
relações entre a pessoa e o meio circundante imediato, e precisa promover ações
pensando em um mundo globalizado, tendo como tarefa preparar, não somente
as crianças, mas também os profissionais que a compõem, sejam eles professores,
gestores ou comunidade escolar (PETRUCCI; BORSA; KOLLER, 2016, p. 5). A diferença entre essas instituições, conforme Silva (2017), é que “a ação educativa que
decorre na escola obedece a um currículo, a metodologias e processos didáticos assegurados por professores […]”, diferentemente da educação informal que acontece
em casa, na comunidade, e na sociedade em geral.
Estudos têm sido conduzidos enfatizando a importância das interações entre
aqueles que cercam a criança, ou seja, a família e a escola no processo de ensino
aprendizagem, contribuindo assim, para o bom desempenho do estudante (FREITAS, FREITAS, CAVALCANTE, 2021). Parolin (2010), afirma que a escola deve ser
uma grande parceira da família, assim como a família deve ser uma grande parceira
da escola. Ambas têm um papel de educador a ser cumprido. A família cabe o papel formador, de acolher, promover e construir a individuação e pertencimento ao
grupo familiar, ofertar limites, partilhar valores e ideias, enquanto à escola cabe o
papel de socializar o conhecimento produzido. Para Piaget, o “vínculo escola-família prevê o respeito mútuo entre pais e professores”, onde os papéis de pais e professores estão bem delimitados, não se confundem, assegurando que os pais opinem e
ouçam os professores sem receio de serem avaliados e criticados (GERDES, GOEI,
HUIZINGA, DE RUYTER, 2020, p.14).
A partir do que foi exposto surgiu a questão de pesquisa: Existe interação entre
as famílias de escolares do terceiro ano do ensino fundamental e a escola estadual
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a que pertencem? Identificar em que situações ocorre a participação das famílias de
escolares do terceiro ano do ensino fundamental junto à escola foi o objetivo geral
desse trabalho. Elencamos como objetivos específicos: Verificar em quais situações
as famílias se sentem motivadas a frequentar a escola; determinar qual a importância aferida pelos/as professores/as à participação das famílias na escola; conhecer a
opinião das crianças acerca da presença das famílias no ambiente escolar.

2 METODOLOGIA
A pesquisa foi qualitativa com relação à abordagem adotada, descritiva com
relação aos seus objetivos, e de Campo com relação aos procedimentos técnicos
adotados.
A amostra foi composta por 25 participantes, sendo 15 crianças de uma turma
do terceiro ano do ensino fundamental, 12 meninos e cinco meninas, com idade entre oito e 12 anos, nove responsáveis e uma professora. As crianças residem no mesmo território onde a escola estadual está inserida, um território de vulnerabilidade
social, e pertencem a famílias que recebem apoio federal através do Programa Bolsa
Família. Acredita-se na escuta ativa da criança, no que ela tem a dizer. A criança é
sincera, diz o que pensa, o que sente, e não teria sentido fazer um trabalho envolvendo a criança sem a sua participação direta.
A professora regente da turma é graduada em pedagogia, atua há 38 anos no
magistério e, segundo suas palavras, “ser professora foi minha primeira e única escolha, pois amo o que faço”. Os nove responsáveis que se dispuseram a participar eram
mães, pai, avó, tio, tia e moravam no mesmo domicílio que a criança.
No que concerne as considerações éticas tanto os pais quanto a professora assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As crianças também foram
questionadas se gostariam de participar, contudo, de forma lúdica, durante um jogo
com bola.
Os dados foram coletados através de entrevista e observação não participante
no período de 16 a 31 de outubro de 2019, no turno da tarde, e registrados em um
Diário de Campo. A rotina escolar das crianças foi observada desde o momento da
chegada até o momento da saída delas da escola. Ocorreu conversa informal com
as crianças, e entrevista semiestruturada com uma professora e com os familiares
das crianças esperados no início e ao final da aula, na entrada da escola. Como nem
todos os responsáveis levavam a criança até a escola foram entrevistados nove familiares.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise do material coletado deu-se em três etapas: Na primeira etapa, de
posse das anotações do diário de campo e da realização da transcrição e leitura
das entrevistas, estabeleceu-se um primeiro contato com os textos, com o objetivo
de reconhecer os sentidos que as crianças, professora e familiares deixaram transparecer em suas falas. Na segunda etapa, identificou-se as palavras, ideias, ou frases que indicassem convergências e divergências dos participantes em relação à
temática do estudo. Na terceira e última etapa, organizou-se e fez-se o mapeamento
das semelhanças e diferenças das falas dos sujeitos, realizando várias releituras das
transcrições das entrevistas. O objetivo foi confirmar os eixos de análise, previamente estabelecidos como objetivos específicos da pesquisa. Dessa forma, os eixos
de análise que orientaram a apresentação dos resultados foram os seguintes: Eixo
Criança: opinião das crianças acerca da presença das famílias no ambiente escolar;
Eixo Família: em quais situações as famílias se sentem motivadas a frequentar a escola; Eixo Professora: Determinar qual a importância aferida pelos/as professores/
as à participação das famílias na escola.

3.1 Eixo Criança
Perguntou-se às crianças se elas gostavam que o/a responsável as levasse e
frequentasse a escola e todas responderam que sim, com exceção de um menino de
oito anos que mora com os avós e irmão que não quis responder. Foi interessante
notar que todas as crianças que não fazem parte de uma família nuclear, “aproveitaram” a pergunta e disseram que gostariam de morar com a mãe e que ela as levasse
para a escola. Assim, a figura materna parece ter uma importância muito grande na
vida dessas crianças independente de se fazerem presentes ou não. Abaixo algumas
falas:
“Eu gostaria muito de morar com a minha mãe”
“Porque me sinto seguro com a minha mãe me trazendo”
“A minha mãe é legal”

O ingresso no estágio de operações concretas (7 aos 12 anos) de Piaget permite
às crianças pensar logicamente e fazer julgamentos morais mais maduros (PAPALIA, OLDS, 2006 p. 376). Além disso, as crianças no estágio de operações concretas
compreendem melhor as relações espaciais, possuindo uma ideia mais clara da distância entre um lugar e outro e de quanto tempo levam para chegar; têm mais facilidade para se lembrar do trajeto e de seus pontos de referência, ou seja, estão aptas
a irem para a escola sozinhas, não irão se perder, mesmo assim a figura materna é
expressivamente importante nesse trajeto (PAPALIA, OLDS, 2006, p. 365).
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Morar com os pais ou ter uma mãe em casa, que não trabalha, não foi garantia
para a criança ter ajuda parental na realização do “dever de casa”. Somente em dois
casos, onde a criança mora com os pais, que eles ajudam com as tarefas. Um menino
de oito anos morando com avó, mãe revendedora de cosméticos e pai desempregado tem ajuda da irmã no dever de casa. Por outro lado, uma mãe faxineira, com
dois filhos e que sustenta a casa sozinha, encontrou tempo para ajudar a filha com as
tarefas da escola. Estudo conduzido por Umran (2019, p.322) mostrou que “os pais
de crianças com bom desempenho escolar” envolvem-se nas atividades escolares
dos filhos, reservando tempo para auxiliar com os deveres; controlam o tempo que
as crianças passam assistindo à televisão e o que fazem depois da escola; ou seja, demonstram interesse pelas vidas das crianças, conversando com elas sobre a escola.
Ainda, no eixo criança, quatro meninas com nove anos de idade e 11 meninos
com idade entre oito e 11 anos (idade média de 9,1 anos) foram perguntados de que
forma vão para a escola. Das quinze crianças somente quatro responderam serem
levadas pela mãe (uma menina e três meninos). Um menino é levado pelo pai, cinco crianças vão sozinhas, e as demais são levadas por irmão, tia ou padrinho. Ser
menina ou ser menino não influenciou em como as crianças vão para a escola. Os
resultados acima poderiam sugerir que a maior parte das mães trabalha e por isso
não levam seus filhos à escola. Contudo, quando perguntamos com quem ficavam
em casa no turno inverso ao da aula, das sete crianças que responderam, três ficam
com a mãe, contudo não é a mãe quem as leva à escola. A presença da irmã ou do
irmão bem como a da vó ou outro laço consanguíneo, aparecem com frequência na
fala das crianças (DIÁRIO DE CAMPO, 18 de abril de 2020).
É na interação familiar que se configuram os traços da personalidade da criança, onde os mais velhos servem de modelo para os mais novos (CACCIACARRO;
MACEDO, 2018). As relações familiares influenciam no desenvolvimento individual da criança; da sua interação com o coletivo e da mediação dela com o mundo, auxiliando-a no seu relacionamento com professores e colegas, visando um desenvolvimento social (JARDIM, 2006, p. 14). O modelo familiar nuclear composto
por pai, mãe e filhos biológicos apareceu somente nos relatos de uma menina, dois
meninos de nove anos, e dois meninos de oito anos. Por isso enfatizamos que não
há mais espaço para falarmos de família ao invés de famílias. As configurações familiares mudaram, e de acordo com o Plano Nacional de Convivência Familiar e
Comunitária (BRASIL, 2005) a família é uma organização em constante transformação, interagindo intimamente com o contexto e época a qual está situada. A figura
do padrasto apareceu em três respostas, com irmãos “emprestados”, filhos desses
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padrastos. Duas crianças moram somente com a mãe (monoparentalidade feminina), e quatro crianças moram ou com a avó, ou com avó e pai, ou com avó, pai e tia.
Estimativas sugerem que o número de mulheres que são responsáveis únicas
pelo sustento da casa aumentou 17% entre 2000 e 2010 (IBGE, 2012). Aqui enfatizamos que as famílias monoparentais femininas nem sempre são produto de uma separação conjugal. A mulher pode ser solteira e não ter tido uma gravidez planejada,
pode ter sido uma adolescente e ter engravidado precocemente, ou ainda ser viúva.
Na realidade, Pinto (2014) aponta que muitas mulheres em situação de vulnerabilidade social, morando nas periferias urbanas, têm filhos provenientes de uma gravidez precoce ou não planejada, bem como provêm de famílias instáveis. A presença
da avó ou avós no universo de três meninos e uma menina foi marcante nas suas
falas. Muitos avós cuidam dos netos enquanto os pais trabalham. Também há casos
em que os avós assumem o papel dos pais responsabilizando-se por aspectos financeiros, levar e buscar na escola, até a transmissão de valores e crenças (TRECHOS
DO DIÁRIO DE CAMPO, 19 de abril de 2020).

3.2 Eixo Família
Nove membros familiares, um tio, uma tia, um avô, três avós e três mães, foram entrevistados com o objetivo de verificar em quais situações se sentem motivados a frequentar a 39 escola. A maior preocupação da família pareceu ser em relação
ao desempenho e rendimento escolar da criança (cinco familiares, sendo uma tia,
três avós e uma mãe). A preocupação em saber sobre as dificuldades apresentadas
pela criança, mencionado por um tio e um avô, bem como seu comportamento e
relacionamento com os colegas e a professora, mencionado por duas mães, também
foram razões que motivam a família a procurar a escola. (Diário de Campo, 22 de
abril de 2020).
Tio: “Como já está no fim do ano, para saber das dificuldades que apresenta”.
Tia: “Como mora comigo, tenho que estar sempre presente para saber o que
acontece diariamente”.
Avós: 1- “Para saber do andamento”;
3 – “Tento estar sempre presente, ajudo nos temas, trago para a escola, porque
esse é o bem mais precioso que possamos dar, nunca esquecerão o que a gente faz por eles,
amo muito a minha neta”.
Avô: “Porque são pequenos ainda e temos sempre que conversar com a
professora.”
Mães: 1 – “Para saber como anda o comportamento em sala de aula”;
2 – “Para saber o relacionamento com a professora e com os colegas”;
A escola está localizada em um território vulnerável e as famílias apresentam,
numa escala microssocial, diferentes níveis de vulnerabilidade social, condicionados por fatores tais como renda, escolaridade, gênero. Verificamos diferentes conMárcia Sabrina Roos de Roos, Adriana Barni Truccolo
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juntos familiares sustentando a afirmação de Prado (2011, p. 17) que diz ser a família “uma instituição social que varia ao longo da história e até apresenta formas e
finalidades diversas numa mesma época e lugar, conforme o grupo social que esteja
sendo observado”. Os motivos que levaram os familiares a irem na escola sugerem
que eles se sentem responsáveis pela educação dos filhos, diferentemente do que
afirma Costa e Souza (2019) que sustenta que os pais depositam na escola a maior
responsabilidade pelo desempenho e rendimento da criança.
Ainda, de acordo com Soares e Miguel (2020), algumas famílias, cada vez mais
envolvidas com as exigências sociais e profissionais, depositam nas escolas a missão
educativa para seus filhos. O que observamos, na realidade, foi a transferência de
responsabilidade do papel de mãe e de pai para avós e tios; ou então, crianças que
moram com o pai e avó e cuja mãe viajou para outra cidade. Estas famílias são, em
grande parte, associadas às situações de vulnerabilidade econômica, e em alguns
casos a mulher é a provedora do sustento familiar assumindo também funções domésticas e de cuidado dos filhos, o que a vincula em trabalhos mal remunerados em
tempo parcial ou intermitente conforme apontam Costa e Marra (2013).
Ao adotar a responsabilidade de cuidado dos netos, a avó acaba assumindo
o papel da mãe, comportando-se de forma análoga no que se refere à criação dos
netos. “A gente tem como um filho, então, procuramos dar o melhor e sempre estar na escola
para saber como anda”. Neste cenário, os avós ostentam várias funções, provêm apoio
financeiro, permeiam as relações entre pais e filhos, e acabam assegurando estabilidade para os netos (CARDOSO, 2011).
Especificamente nessa turma do terceiro ano, alguns familiares formaram um
grupo juntamente com a professora no Whattsapp, sugerindo a predisposição tanto
das famílias quanto da professora em interagir, aproximarem-se e, também, permitindo um contato mais imediato com os familiares caso algo aconteça com as crianças no horário escolar. Esse comportamento igualmente pode indicar que a figura
de referência dos responsáveis pelas crianças na escola é a professora e que não se
sentem como fazendo parte dessa escola, no sentido de tomada de decisões, participação em projetos, oficinas, atividades comunitárias e que desconhecem o conceito
de gestão democrática [pressupõe a participação efetiva dos vários segmentos da
comunidade escolar – pais, professores, estudantes e funcionários – em todos os
aspectos da organização da escola, com autonomia, pluralidade, transparência e
participação, segundo Ferreira (2000)].
Quando perguntados acerca da importância das reuniões escolares, os familiares responderam que é um momento importante onde há esclarecimento de dúCapitulo 9
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vidas e acompanhamento dos estudos. Uma avó respondeu “é o momento que temos
de perguntar tudo o que acontece com nossos filhos, suas notas, seu comportamento e se
vai passar de ano”. “A frequência dos familiares na escola é indispensável” diz o tio e as
avós entrevistados; os demais familiares comentam que vão à escola “quando há uma
solicitação ou para presenciar reuniões”. Percebe-se que o grau de parentesco familiar
não influencia na participação em reuniões promovidas pela escola, as 41 chamadas
Reuniões de Pais e Mestres, que ao nosso ver deveriam mudar de nomenclatura,
visto o já mencionado acerca das diferentes configurações de família.
A participação do responsável pela criança nas reuniões é importante no sentido de aproximá-lo da escola, de mostrar à criança que se interessa pela sua educação e bem-estar, de conhecer os responsáveis pelas outras crianças, de conhecer a estrutura da escola e conhecer possíveis dificuldades ou aptidões da criança. Arruda
(2019), corrobora com o modelo piagetiano, onde o escola e família compõem espaços igualmente importantes quando há escuta e respeito pelos diferentes papeis que
desempenham, mas com objetivo comum de contribuir para o desenvolvimento da
criança (TRECHOS DE DIÁRIO DE CAMPO/ PROFESSORA. ABRIL, 2020).
Oliveira e Lopes (2019) abordam a importância de os professores conhecerem
quais são as experiências das crianças fora da escola, assim como a compreensão
dos pais se enriquece quando tomam conhecimento de como é o cotidiano de seus
filhos junto aos educadores e às demais crianças. E nada mais espontâneo e natural
do que conversar, relatar fatos, situações e trocar ideias. Segundo Parolin (2010), à
família cabe o papel formador de acolher, promover e construir a individuação e
pertencimento ao grupo familiar, ofertar limites, partilhar valores e ideias, enquanto à escola cabe o papel de socializar o conhecimento produzido.
Segundo Yoba (2018), família é um conjunto de pessoas que se encontram unidas por laços de parentesco, e tais laços de parentesco podem ter uma sustentabilidade inicial com a união por casamento, afinidade ou adoção. As configurações
familiares são diversas, contudo, a família continua sendo um sistema potente para
a construção da identidade, o desenvolvimento da empatia e elaboração do que é
certo e errado. E, segundo Souza e Schnitman (2021) é essa conexão afetiva e amorosa que favorece o bom desempenho escolar da criança. É na interação familiar
que se configuram os traços da personalidade da criança, onde os mais velhos servem de modelo para os mais novos (SOUZA, SCHNITMAN, 2021).
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3.3 Eixo Professor
Quando questionada sobre qual a importância que aferia à participação das
famílias na escola, a professora afirmou ser de extrema importância pois “a interação
e a parceria entre família e escola é vital para o sucesso no desenvolvimento intelectual, moral
e na formação do educando, sentindo-se assim, motivados, interessados e comprometidos em
relação a aprendizagem, aspecto esse, demonstrado através do rendimento escolar e nas reações e atitudes dos educandos”. A fala da professora vai de acordo com Umran (2019)
que enfatiza a importância da aproximação entre família e escola no processo de
ensino aprendizagem, contribuindo assim, para o bom desempenho do educando.
As respostas corroboram com Libâneo (2002) que diz ser a característica mais
importante da atividade profissional do professor a mediação entre o aluno e a sociedade, entre as condições de origem do aluno e sua destinação social na sociedade, pois “o processo de ensino é ao mesmo tempo um processo de educação”
(LIBÂNEO, 2002, p. 71).
Ao ser questionada sobre como as famílias poderiam ser mais participativas
na escola a professora mencionou a necessidade de se resgatar “algumas brincadeiras” com as crianças, pois atualmente “só estão nos celulares”; dessa forma os responsáveis poderiam participar contando histórias, atividades recreativas praticadas em
sua infância como pular elástico, cama de gato, jogo das três Marias, além de confecção de artesanato e gincanas. A resposta da professora não pareceu clara pois ela
não conseguiu definir em que momento as famílias iriam participar resgatando as
brincadeiras supracitadas. Nota-se, também, que a professora atribuiu às famílias
atividades predominantemente práticas dando a entender que elas não teriam condições de contribuir de outra forma com a escola.
Ao ser questionada acerca do grau de comprometimento e envolvimento dos
pais em relação à educação dos filhos a professora comentou que “os nossos alunos
na maioria são carentes de carinho, de atenção e afeto. Poucos são os pais que demonstram
interesse pela vida escolar de seus filhos, que participam das atividades escolares e se fazem
presentes na escola. Alguns alegam que por trabalharem fora não dispõem de tempo e isso
acontece muito, principalmente, na data de entrega dos pareceres.” A professora não especificou em quais as atividades escolares, além da data de entrega dos pareceres,
os responsáveis eram ausentes, tão pouco pareceu conhecer a realidade das crianças visto desconhecer que muitas delas não residem com os pais. Enfatizamos que
essa é a visão da professora e que alguns responsáveis mencionaram que quando
precisam contatar a professora o fazem via grupo do Whattsapp. Talvez a pouca
participação desses pais, das atividades escolares, seja decorrente da sensação de
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proximidade gerada pelo aplicativo fazendo com que os responsáveis pela criança
não sintam o mesmo distanciamento que a professora. Talvez a avó, o avô, a tia, o
tio, a mãe, o pai, não tenham condições de serem mais presentes por motivos diversos, como saúde, trabalho, e até mesmo um baixo nível educacional pode pesar
na hora de participar ou não de alguma atividade na escola. As dinâmicas familiares são complexas. Para muitas famílias assegurar a frequência da criança à escola
é o objetivo principal. Empregam esforços que devem ser valorizados para que a
criança esteja todos os dias, na mesma hora, na escola, lugar que permitirá àquele
membro da família ter um futuro melhor do que o seu responsável tem no momento
presente. O que a criança necessita é de comunicação com afeto, conhecer os motivos pelos quais seu responsável não pode buscar o parecer ou ir à festa junina é tão
importante quanto a própria presença no evento.
É importante salientar que estamos nos referindo a uma escola situada em
uma zona afastada do centro, e de familiares de baixa renda que residem em bairros
próximos da escola, sendo beneficiários do Programa Bolsa Família. Portanto, estamos diante de um cenário de vulnerabilidade das famílias e de vulnerabilidade do
território onde a escola se encontra e esse contexto social não deve ser desprezado
quando interpretamos a fala, seja da professora, seja do responsável, seja da criança.
A professora respondeu que o que mais impulsiona a escola a se comunicar
com os pais é “a oportunidade de conhecer a história de vida do nosso aluno, para melhor
entendê-lo, atendê-lo e compreendê-lo no seu desempenho pedagógico, cognitivo e no procedimento de suas relações e atitudes”. Na escola, a criança irá vivenciar desafios que
poderão ser superados com acolhimento e intervenção da professora. Contudo, esse
processo ocorre mais naturalmente se a realidade do aluno é conhecida, tornando-se mais fácil compreender suas atitudes.
Segundo Castro e Regattieri (2009, p.6) “quando a escola melhora seu conhecimento e compreensão sobre os alunos, sua capacidade de comunicação e adequação
das estratégias didáticas aumenta e, em consequência, aumentam as chances de um
trabalho escolar bem-sucedido”. Corroborando com Castro e Regattieri, Costa, Silva e Souza (2019) destacam a importância de os professores conhecerem quais são
as experiências das crianças fora da escola, assim como a compreensão dos pais se
enriquece quando tomam conhecimento de como é o cotidiano de seus filhos junto
aos educadores e às demais crianças. E nada mais espontâneo e natural do que conversar, relatar fatos, situações e trocar ideias (COSTA, SILVA, SOUZA, 2019).
A professora também mencionou que percebe “melhora no rendimento escolar
dos alunos” cujas famílias participam mais diretamente das atividades na escola,
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concordando com Costa, Silva e Souza (2019, p.4) que diz ser a “família e a escola
parceiros importantes na elaboração de ações que favorecerão o sucesso escolar e
social das crianças” Assim, a família e a escola operam como instrumentos interdependentes, que atuam conjuntamente para o sucesso do pleno desenvolvimento do
educando (SIMÕES; COUTINHO, 2020).
A escola sendo um espaço de vida, deve acreditar no potencial das crianças
dando-lhes o direito de serem protagonistas, de terem papel ativo na aprendizagem
e na relação com os outros. Esse é o motor da educação (RASCHE, SILVA, 2021).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A questão de pesquisa que deu origem a esse estudo foi “existe interação entre
as famílias de escolares do terceiro ano do ensino fundamental e a escola estadual
a que pertencem?” São diferentes configurações de famílias, mãe sozinha, pai que
mora com avós da criança, pai e mãe, avó, avós, tio, enfim histórias de vida distintas, percepções do que é participar distintas. Talvez, na percepção de cada uma
dessas pessoas exista interação pelo fato de irem buscar o parecer da criança na data
e hora marcados. Por outro lado, a professora tem uma visão diferente e as crianças
sentem a falta de uma participação maior dos responsáveis.
Essa pesquisa permitiu refletir que a parceria entre a escola e a família exige de
ambas as partes dedicação e comprometimento, lembrando que esta relação existe
porque há uma vida em comum, que é a vida da criança.
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RESUMO

A

s metodologias ativas foram bastante utilizadas no ensino remoto durante a pandemia da COVID-19, esse processo corresponde a um método no qual o aluno ocupa o lugar do professor como protagonista nas atividades
desenvolvidas em sala de aula. Frente a isso, a seguinte pesquisa tem por objetivo
abordar quais os principais aplicativos e metodologias ativas usadas no ensino remoto durante a pandemia da COVID-19, assim como as dificuldades encontradas
mediante a sua utilização. Trata-se de a um estudo descritivo, qualitativo, utilizando a Revisão Integrativa de Literatura (RIL) como técnica, a pesquisa foi elaborada
entre os meses de abril a junho de 2021 nas bases de dados indexadas dentro da
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS): MEDLINE, BDENF e LILACS, através da junção
de três Descritores em Saúde (DeCS), cruzados com o operador booleano “AND”:
COVID-19 AND Aprendizagem AND Aprendizagem Baseada em Problemas, sendo selecionados 10 artigos para compor esta revisão após as etapas de seleção. Os
impactos ocasionados pela pandemia da COVID-19 atingiram o mundo de maneira
repentina, com destaque para educação, onde foi necessário que o processo de ensino aprendizagem fosse ressignificado e repensado a fim de atender a essa nova
situação excepcionalmente. Diante disso, foi observado a grande importância do
ensino remoto frente à suspensão das aulas presenciais decorrente da pandemia do
novo coronavírus, objetivando a mitigação dos prejuízos ocasionados aos discentes,
que ficaram sem aulas.
Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Problemas. Aprendizagem; COVID-19.

ABSTRACT
Active methodologies were widely used in remote learning during the COVID-19 pandemic, this process corresponds to a method in which the student takes
the place of the teacher as the protagonist in the activities developed in the classroom. In view of this, the following research aims to address the main active applications and methodologies used in remote learning during the COVID-19 pandemic, as well as the difficulties encountered through its use. This is a descriptive,
qualitative study, using the Integrative Literature Review (RIL) as a technique, the
research was carried out between the months of April and June 2021 in databases
indexed within the Virtual Health Library (VHL): MEDLINE, BDENF and LILACS,
through the joining of three Health Descriptors (DeCS), crossed with the Boolean
operator “AND”: COVID-19 AND Learning AND Problem-Based Learning, with
10 articles being selected to compose this review after the steps of selection. The
impacts caused by the COVID-19 pandemic suddenly hit the world, with emphasis
Italo Everton Bezerra Barbosa, Antônio José Paulo da Silva Rodrigues, Breno de Souza Mota, Elaine Cristina de Souza Sampaio, Erica
Xenier Silva de Souza, Danuzi Sales Araújo Sales, Fabrício de Souza Melo, Felipe Chrystian de Figueiredo Lira, Fernanda Keller Silva
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on education, where it was necessary for the teaching-learning process to be redefined and rethought in order to meet this exceptionally new situation. Therefore, it
was observed the great importance of remote education in face of the suspension
of in-person classes due to the new coronavirus pandemic, aiming to mitigate the
damage caused to students who were left without classes.
Keywords: Problem-Based Learning. Learning; COVID-19.

1 INTRODUÇÃO
Em 31 de dezembro de 2019 na China, foi descoberto o novo coronavírus (SARS-CoV-2), popularmente conhecido como COVID-19. Em janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doenças causada pelo novo coronavírus
como uma pandemia, pela sua rápida disseminação no mundo, atingindo mais de
144 países em 11 de março de 2020, sendo considerada como um grave problema de
saúde pública em âmbito mundial (BARBOSA et al., 2020).
A rotina da população mundial mudou drasticamente frente a pandemia,
onde empresas, comércios e especialmente as universidades e escolas tiveram que
fechar como forma de minimizar os riscos ao contágio, passando assim a operar de
forma remota. Com isso, o uso das tecnologias se tornou primordial, para que as
áreas afetadas pela pandemia pudessem continuar funcionando, com destaque para
educação, mesmo sendo de forma online (MENEZES et al., 2021).
A partir desse novo contexto, as organizações ao redor do mundo voltadas
para área da educação tiveram que se adequar a atual situação, para que as atividades não fossem interrompidas e os alunos prejudicados. Assim, novas ferramentas
e instrumentos tecnológicos foram introduzidos como alternativa para manter os
meios educacionais, dando continuidade ao processo de ensino e aprendizagem
desses alunos (SALDANHA 2020).
Por meio da portaria nº 343 o Ministério de Educação (MEC) autorizou que as
escolas e universidades não realizassem o cancelamento das atividades referente
ao ano letivo de 2020, onde as instituições poderiam continuar o ensino de forma
remota, utilizando ambientes virtuais de aprendizagem, por meio de tecnologias
digitais, para que fosse possível a substituição temporária das aulas presenciais,
principalmente nas Instituições de Ensino Superior (IES) (FERREIRA et al., 2020).
Nesse processo, as aulas foram realizadas em formato remoto por meio de
metodologias ativas entrelaçadas com aplicativos voltados para Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) que contribuíram nessa situação (HARTWIG et al.,
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2019). Diante disso, a seguinte pesquisa, tem por objetivo abordar quais os principais aplicativos e metodologias ativas usada no ensino remoto durante a pandemia
da covid-19, assim como as dificuldades encontradas mediante a sua utilização.

3 METODOLOGIA
3.1 Tipo de estudo
A seguinte pesquisa corresponde a um estudo descritivo, qualitativo, utilizando a Revisão Integrativa de Literatura (RIL) como técnica. A RIL é capaz de resumir
informações já publicadas anteriormente em anos distintos por meio de diferentes
abordagens metodológicas (qualitativo ou quantitativo), seja essa publicação teórica ou empírica, contribuindo grandiosamente na tríade do processo educacional:
ensino, pesquisa e extensão, melhorando em conjunto a escrita científica e o processo de aprendizagem (SOARES et al., 2014).

3.2 Delineamento da pesquisa
Para elaboração de uma pergunta norteadora adequada para questão pesquisada utilizou-se a estratégia de PICO: onde P - corresponde a população a ser pesquisada (docentes); I - intervenção (aplicativos e metodologias ativas); C - comparação (não se aplica a este estudo, uma vez que o mesmo não se trata de uma pesquisa
comparativa); O - desfecho (ensino remoto) (SOUZA et al., 2017). Após isso, foi
formulada a seguinte pergunta: Quais os principais aplicativos e metodologias ativas utilizadas pelos docentes no ensino remoto durante a pandemia da COVID-19?
A pesquisa foi desenvolvida em cinco momentos subsequentes: 1 -identificação da problemática; 2 - elaboração dos critérios de inclusão e exclusão; 3 - avaliação
das publicações; 4 – leitura e interpretação dos artigos selecionados; 5 - síntese dos
estudos. A metodologia aplicada para seleção dos estudos foram a leitura do título
e do resumo.

3.3 Processo de seleção dos artigos
A seguinte pesquisa foi elaborada entre os meses de abril a junho de 2021
nas bases de dados indexadas dentro da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), sendo: Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), Base de
Dados Bibliográficas Especializada na área de Enfermagem (BDENF) e Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), através da junção
de três Descritores em Saúde (DeCS), cruzados com o operador booleano “AND”:
COVID-19 AND Aprendizagem AND Aprendizagem Baseada em Problemas.
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As bases de dados utilizadas foram selecionadas por possuírem inúmeros artigos em diversas revistas, proporcionado assim uma melhor abordagem metodológica. Pesquisas realizadas com seres humanos que não apresentavam aprovação
do comitê de ética, foram descartadas para evitar incongruências e informações errôneas na presente pesquisa.

3.4 Critérios de elegibilidade e inelegibilidade
Para seleção dos artigos utilizou-se os seguintes critérios de inclusão: publicações dentro dos idiomas português e inglês, presentes no corte temporal de (2016 a
2021) e que apresentassem semelhança com a pergunta principal da pesquisa. Os de
exclusão foram: publicações anteriores ao ano de 2016, fora dos idiomas português
e inglês e que não estivessem relacionados com a questão a ser respondida.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Utilizando os descritores em saúde: “COVID-19 AND Aprendizagem AND
Aprendizagem Baseada em Problemas”, foram encontrados 86 artigos na totalidade. Ao adicionar os critérios de artigos publicados nos últimos cinco anos (2016 a
2021) dentro dos idiomas português e inglês, este número reduziu para 78. Após a
leitura, análise e interpretação das pesquisas, 10 artigos com foco pergunta problema foram selecionados (Figura 1).
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Figura 1 - Fluxograma das etapas de seleção dos artigos para revisão.

Formulação dos critérios
de inclusão e exclusão

Busca nas bases de
dados: LILACS,
MEDLINE e BDENF

Utilizando os descritores
cruzados com o operador
"AND"

Econtrados 86
publicações sem critérios

Após a aplicação dos
critérios, o número
reduziu para 78

Selecionados 10 artigos
para compor esta
pesquisa

Fonte: BARBOSA et al., 2021.

Para que as publicações fossem compreendidas da melhor forma possível,
será apresentada uma síntese das publicações conforme autor, ano, título, objetivo
estudo e publicação, facilitando assim na análise dos estudos que estão presentes
nesta revisão integrativa (Tabela 1).
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Tabela 1 - Síntese completa dos estudos selecionados.
N°

Autor/Ano

Título
Os desafios do uso

1

Maciel et
al., (2020)

de metodologias
ativas no ensino
remoto na pandemia
do Covid-19

Objetivo

Estudo

Publicação

Relatar a experiência do
processo de adaptação
ao ensino remoto em

Estudo

uma instituição de

descritivo

ensino superior em

Brazilian
Journal of
Development

enfermagem
Apresentar uma prática

2

Arruda et
al. (2021)

Metodologias Ativas,
Ensino Híbrido e os
Artefatos

educacional e
sustentável adotada em

Estudo

tempos de Covid 19,

descritivo

pelos alunos e

Rev. Pemo –
Revista do
PEMO

professora
O uso de

3

Parada et
al. (2020)

metodologias ativas

Apresentar as

no ensino remoto

principais metodologias

com alunos de uma

ativas utilizadas

IES durante a

durante a pandemia da

pandemia do Covid-

covid-19

Estudo
descritivo

Revista
Educacional
Interdisciplinar

19
Apresentar o Google
Educação e covid-19:
4

Junior et al.
(2020)

as tecnologias
digitais mediando a
aprendizagem em
tempos de pandemia

Classroom (ferramenta

Revista

assíncrona) e o
aplicativo ZOOM

Descritiva e

(ferramenta síncrona) e

exploratória

suas potencialidades
pedagógicas para o

Encantar Educação,
Cultura e
Sociedade

ensino remoto.
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5

6

Silva et al.
(2020)

Dosea et al.
(2020)

O uso das

Analisar como os

tecnologias na

professores têm lidado

educação: os desafios

com os desafios

frente à pandemia da

enfrentados durante a

COVID-19

pandemia

Métodos ativos de

Analisar a opinião de

aprendizagem no

universitários acerca

ensino online:

dos métodos ativos de

pandemia de covid-

aprendizagem no

19

ensino on-line

Transversal,
exploratório

Brazilian
Journal of
Development

Cenários
Transversal,

escolares em

exploratório

tempo de
COVID-19

Estratégias

7

pedagógicas e uso de

Refletir as

metodologias ativas

possibilidades

Vieira et al.

na graduação em

pedagógicas da

Estudo

(2020)

Enfermagem em

utilização de

descritivo

tempos de pandemia

metodologias ativas nos

do Coronavírus -

ambientes virtuais

Research,
Society and
Development,

COVID-19

8

Rondini et
al. (2020)

Pandemia da covid-

Refletir acerca dos

19 e o ensino Remoto

impactos da pandemia

emergencial:

causados pela COVID-

Mudanças na prática

19 na prática

pedagógica

pedagógica docente

Cenários
Transversal,

escolares em

exploratório

tempo de
COVID-19

Discutir as perspectivas

9

Carneiro et
al., (2020)

Uso de tecnologias

brasileiras sobre os

no ensino superior

desafios e

público brasileiro em

oportunidades para o

tempos de pandemia

uso das tecnologias

COVID-19

educacionais para o

Estudo
descritivo

Research,
Society and
Development

ensino superior público
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Um novo contexto,

10

Piffero et al.
(2020)

uma nova forma de
ensinar:
Metodologias ativas
em aulas remotas

Averiguar a percepção

Revista de

de alunos de duas
escolas, uma pública e

Transversal,

uma privada, sobre o

exploratório

desenvolvimento das

Estudos e
Pesquisas sobre
Ensino
Tecnológico

aulas remotas

Fonte: BARBOSA et al., 2021.

Na presente pesquisa não houve periódico dominante, porém com maiores
contribuições tivemos a Brazilian Journal of Development, Research, Society and Development e Cenários escolares em tempo de COVID-19, todas com duas publicações no
ano de 2020. Em relação aos tipos de estudos selecionados, (60%) seis são estudos do
tipo descritivo, e quatro (40%) são transversais exploratórios, sendo a abordagem
metodológica qualitativo presente em todos os manuscritos (Gráfico 1).
Gráfico 1 - Tipos de estudos encontrados.

40%

60%

Estudos Descritivos

Estudos Transversais

Fonte: BARBOSA et al., 2021.

Os impactos ocasionados pela pandemia da COVID-19 atingiram o mundo de
maneira repentina, com destaque para educação, onde foi necessário que o processo
de ensino aprendizagem fosse ressignificado e repensado a fim de atender a essa
nova situação excepcionalmente (BARBOSA et al., 2020).
Apesar da Educação a Distância (EaD) já ter sido institucionalizada no Brasil
em dezembro de 2005, por meio do decreto nº 5.622, diversas instituições brasileiras
precisaram se readaptar rapidamente ao ensino a distância na tentativa de evitar
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prejuízo aos discentes, buscando novas tecnologias e metodologias ativas para facilitar esse processo (FIGUEIREDO et al., 2020).
Segundo Arruda et al. (2021) as metodologias ativas correspondem a um processo de ensino-aprendizagem no qual o discente é colocado no lugar do professor,
como protagonista, onde o docente assume o papel de suporte, dispondo de autonomia e confiança para que o aluno seja capaz de interagir e produzir seu próprio
conhecimento.
Diversas metodologias ativas foram utilizadas como método de contribuir
para o ensino remoto durante a pandemia da COVID-19. No entanto, afim de sugerir ferramentas mediadoras para esse processo, Maciel et al. (2020) abordam sobre
os principais aplicativos que contribuíram nesse seguimento, com destaque para:
Google Classroom e o ZOOM, que são recursos online, gratuitos, que proveram um
processo informativo diferenciado.

4.1 Principais aplicativos utilizados no ensino remoto durante a
pandemia
4.1.1 Google Classroom
A plataforma foi bastante utilizada durante a pandemia, sendo uma das principais ferramentas online para mediação entre os alunos e professores, possibilitando a entrada e interação dos discentes. O sistema do aplicativo gera automaticamente uma notificação no e-mail dos alunos, facilitando o contato com os conteúdos
ministrados pelo docente no ambiente virtual, dispondo de maior interação e engajamento entre a turma (ARRUDA et al., 2021).
O aplicativo fornece ao professor ferramentas para postagem em ambiente virtual em duas formas distintas segundo Parada et al. (2020), sendo: Mural, que é um
campo onde os alunos e os professores possuem acesso as atualizações presentes
na página inicial da plataforma, como datas das postagens, avisos, comentários e
últimas informações; e a Atividade, sendo disponibilizadas para elaboração e realização de testes, exercícios, perguntas e avaliações.
As atividades podem ser programadas, salvas ou até mesmo arquivadas, facilitando assim o planejamento do professor que dispõem de várias turmas. O aplicativo possibilita a correção automática da prova, dispondo por e-mail a pontuação
específica dos alunos, sendo de 0 a 100, podendo ser modificadas de acordo com o
planejamento do docente (JUNIOR et al., 2020).
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Segundo Silva et al. (2020) o aplicativo vem constantemente sendo aprimorado através dos feedbacks fornecidos pelos usuários da plataforma. Diante disso,
compreende-se o Google Classroom com uma ferramenta que apresenta propostas
assíncronas mediante a educação remota, onde não é necessário que os alunos e
professores estejam conectados ao mesmo tempo para a realização das atividades.
Dessa forma, segundo Doesea et al. (2020) os alunos podem entrar e ter acesso
ao conteúdo a qualquer momento, tornando possível o contato com o material virtualmente sempre que necessário. Logo, além da flexibilidade ao acesso da plataforma, o aplicativo possui uma apresentação didática, que contribui para integralmente nas atividades realizadas pelo professor, assim como organização dos conteúdos.

4.1.2 ZOOM
O aplicativo ZOOM é fundamental para realização videochamadas e reuniões,
podendo ser realizado por dispositivos móveis com diferentes sistemas operacionais, tornando possível convidar outros participantes por e-mail, SMS e redes sociais, assim como disposição de ferramentas que compartilham textos, arquivos e
apresentações durante as chamadas (VIEIRA et al., 2020).
Segundo Rondini et al. (2020), na versão gratuita, aplicativo permite realizar
reuniões com a capacidade de 100 participantes, com duração de quarenta minutos
no máximo. Na versão paga, o usuário pode realizar sessões por até 24 horas e salvar em até 1 GB (Gigabyte) na nuvem.
O layout oportuniza que todos os participantes apareçam ao lado da tela,
como se estivessem em sala de aula. Segundo Carneiro et al. (2020) a aplicativo
apresenta diversos benefícios pedagógicos que permite ao professor o enriquecimento do processo de ensino aprendizagem durante o ensino remoto, provendo
competências, fornecendo novos modelos de ensino, possibilitando a troca de conhecimento e informações por meio da flexibilidade durante a transmissão.
Segundo Piffero et al. (2020), o aplicativo possui uma modalidade que facilita
para que os alunos tirem suas dúvidas, aumentando a participação dos alunos em
discussões das temáticas, permitindo que os discentes façam suas perguntas mediante a aula ministrada pelo professor, valorizando o processo de aprendizagem.
As videoconferências realizadas no aplicativo ZOOM acontecem em tempo
real, podendo ser programada ou instantânea, onde o aluno é convidado a participar por meio de um link, que direciona o aluno diretamente para o momento em que
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a reunião está sendo realizada, sendo disponibilizado em conjunto a possibilidade
de a aula ser gravada (MACIEL et al., 2020).

4.2 Principais metodologias ativas no ensino remoto durante a
pandemia
4.2.1 Sala de aula invertida
Segundo Parrada et al. (2020) a sala de aula invertida corresponde a um modelo inovador que inverte o modelo tradicional, no qual o aluno tem acesso ao contato
com material que será ministrado na aula posterior, possibilitando assim o aluno
uma melhor compreensão do assunto, estando apto a responder e interagir com o
professor durante a aula.
Junior et al. (2020) abordam que esse modelo trabalha principalmente a autonomia do aluno, pois dispõem a oportunidades de buscar conhecimento prévio e
podendo compartilhar com os colegas. Reforça ainda, esse processo torna possível
a inclusão de materiais digitais como: games, pesquisas, textos, videoaulas, fóruns
e debates, sendo bastante utilizado durante as aulas remotas.

4.2.2 Gamificação
Segundo Silva et al. (2020) trazer a experiência de jogos online para o estudo foi abordado com bastante frequência, onde os alunos apresentam interesse em
melhorar suas atividades e desempenhos, voltados principalmente para jogos de
competição, que incluem buscas de informações e fontes de dados, corroborando
nesse processo.

4.2.3 Discussões
Dossea et al. (2020) abordam em sua pesquisa que é importante que cada aluno tenha sua voz e expresse suas dúvidas na aplicação de uma determinada metodologia ativa, logo, os autores destacam a importância das discussões, como mesas
redondas por vídeo chamadas para debater sobre os conteúdos, contribuindo assim
para que o discente perca sua timidez e contribua com a aula diretamente.

4.2.4 Aprendizagem baseada em projetos (ABP)
Segundo Vieira et al. (2020) também chamada de Project-based Learning (PBL),
faz com que os discentes construam saberes por meio de ações em conjunto com
outros colegas por meio de desafios, sendo necessário a criação de hipóteses para
que os alunos possam explorar e comparar com a própria vivência. Podem ser inseridos na metodologia fóruns digitais, vídeos, cartazes e maquetes, tendo como foco
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principal que os alunos busquem por conta própria determinado conteúdo, sem o
intermédio do professor.

4.2.5 Vídeos e filmes
Rodini et al. (2020) abordam em sua pesquisa sobre a importância da utilização de vídeos e filmes como métodos complementares na aprendizagem dos alunos, onde Segundo a Teoria de Ensino de Bruner, processos ilustrativos aumentam
em 20 vezes a probabilidade de memorização dos alunos.

4.3 Desafios para implementação de metodologias ativas no ensino
remoto durante a pandemia
Segundo Arruda et al. (2021) as principais dificuldades enfrentadas pelos docentes estavam relacionadas à quatro tipos de divisões interligas diretamente com o
ensino, sendo: a falta de manuseio técnico, quanto às ferramentas digitais, acesso à
internet, falta de materiais didáticos e a formação de professores.
A falta de manuseio técnico estava relacionada com as dificuldades frente ao
uso das tecnologias digitais, como: dificuldades na edição de vídeo, formativa, técnica e de manuseio do ambiente virtual; as de acesso à internet estava voltado para
diminuição dos alunos nas aulas por nem todos possuírem o acesso; a falta de materiais didáticos por parte dos alunos; e a formação dos professores, que apresentavam dificuldades frente a utilização dos aplicativos (PARADA et al., 2021).
Segundo Menezes et al. (2019) outros fatores também estavam fortemente ligados com as fragilidades apresentadas no ensino remoto, como a instabilidade do
sinal de WI-FI, qualidade da transmissão da aula, grande facilidade para distração
dos alunos e a ergonomia, voltada diretamente para o ambiente de estudo.
Nesse contexto, Junior et al. (2020) ressaltam que à medida em que as situações
complexas aumentam, a satisfação dos alunos diminui, ou seja, diminuindo assim
a participação dos discentes nas discussões durante as aulas remotas. Abordando
também que a internet é tida como um dos principais recursos para educação, seja
ela remota, à distância, presencial ou semipresencial, sendo primordial para o ensino.
Acrescido a isso, Silva et al. (2020) abordam em sua pesquisa que as dificuldades para o manuseio das ferramentas presentes no ambiente virtual também é uma
das principais fragilidades apresentadas pelos docentes, onde a carência ou inexis-
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tência da capacitação correta ofertadas pelas instituições são falhas, interferindo de
maneira moderada na aquisição de conhecimento.
Em consenso, Dossea et al. (2020) aborda que o ambiente familiar pode dificultar tanto na aprendizagem dos alunos, quanto no manuseio da plataforma, isso
pode acontecer em virtude dos estímulos visuais, auditivos e táteis que são fornecidos por estes indivíduos que compartilham do mesmo local do estudante, podendo
gerar desmotivação, em conjunto com a diminuição da concentração na aula e na
realização das atividades estabelecidas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das informações expostas, observou-se a grande importância do ensino remoto frente à suspensão das aulas presenciais decorrente da pandemia do
novo coronavírus, objetivando a mitigação dos prejuízos ocasionados aos discentes,
que ficaram sem aulas. Entretanto, torna-se primordial refletir sobre as fragilidades,
com destaque para o acesso à internet, computadores e dispositivos eletrônicos que
tornem possível a participação dos alunos nas aulas.
Frente a isso, nota-se que muitas instituições não estavam preparadas para
a educação remota ou não tiveram tempo hábil para se adequar as estruturas institucionais, elaborando rapidamente um plano de contingência institucional para
dar continuidade aos seus calendários acadêmicos. Logo, torna-se essencial que as
instituições continuem atualizando as metodologias ativas interligadas com as tecnologias da comunicação e informação para que seja possível o fortalecimento do
ensino remoto, contribuindo assim na educação dos alunos.
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RESUMO

E

ste estudo reflete sobre as potencialidades da educação física para uma
formação cidadã participativa. Trata-se de uma revisão integrativa rápida da literatura realizada no período de janeiro de junho de 2021 foram realizadas
quatro etapas: Pesquisa (procura e seleção dos estudos), avaliação, síntese e análise.
Para seleção dos estudos, considerou-se estudos caracterizados por ser de amplo
nível descritivo e não foi incluido no processo de avaliação de qualidade; caracterizando estudos apenas com base no desenho e conteúdo. A democracia é a organização de comunidades humanas cuja normatização e organização das relações estão
assentadas sobre um conjunto de leis constitucionais consensualmente construídos
podendo ser exercida de forma passiva ou ativa. A pratica física, tal qual o esporte
pode estimular as consciências para uma maior participação política e cidadã na
sociedade.
Palavras-chave: Educação Cidadania. Educação física.

ABSTRACT
This study reflects on the potential of physical education for a participatory
citizen formation. This is a rapid integrative literature review carried out from January to June 2021. Four stages were carried out: Research (search and selection
of studies), evaluation, synthesis and analysis. For the selection of studies, studies
characterized by being of broad descriptive level were considered and were not
included in the quality assessment process; featuring studies based only on design
and content. Democracy is the organization of human communities whose normalization and organization of relations are based on a set of constitutional laws consensually constructed and can be exercised passively or actively. Physical practice,
like sport, can stimulate awareness for greater political and citizen participation in
society.
Keywords: Education. Citizenship. Physical Education.

1 INTRODUÇÃO
O termo cidadania está muito em voga na atualidade. As três últimas décadas permitiram o crescimento do debate das grandes questões sociais voltadas para
a construção de mais cidadania. Entretanto, proporcionalmente à velocidade com
que se popularizou o termo cidadania tornou-se refém do discurso das elites, que
têm mantido o poder com toda a astúcia que lhes é própria (DA SILVA; MUZZATTO, 2021). Elas incorporaram o termo aos seus discursos de promessa para enganar
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o povo e o manter sob o domínio de seus interesses. O melhor viés que seus teóricos
encontraram para “camuflar” seus interesses foi através da educação, transformando-a na terapia para a cura dos males da exclusão.
A cidadania é uma das amplas teses da educação, mas esta compreensão traz
precisamente o perigo de um abstraimento deste conceito (FERREIRA, 1993). Daí a
necessidade de construir uma definição para um consenso mínimo sobre seu significado no contexto educacional, para que esse conceito permita significar os valores
e objetivos necessários para a sua vivência.
As raízes da cidadania estão na sociedade grega, mais especificamente na cidade grega. Cidadania significava viver e participar da vida da cidade; viver e participar da associação de pequenos núcleos de vida: a família, a fratria, a tribo. Na
sociedade grega, a democracia era direta, não havia representantes do povo, cada
cidadão tinha acesso às assembleias onde podia argumentar a favor de suas posições. Mas, o conceito de cidadania ampliou-se para além da questão de viver a
cidade (FERREIRA, 1993; MANZINI-COVRE, 1996).
O cidadão passou a se ligar ao Estado; com essa ligação ampliaram-se os direitos e os deveres para o cidadão. Foram os romanos que deram uma definição, um
significado jurídico ao termo. Moura Ramos, citado por (DE OLIVEIRA; LIBÂNEO;
TOSCHI, 2017), afirma que
A cidadania (o status civitatis dos romanos) é o vínculo jurídico-político que,
traduzindo a pertença de um indivíduo ao Estado, o constitui perante este num
particular conjunto de direitos e obrigações [...] A cidadania exprime assim um
vínculo de caráter jurídico entre um indivíduo e uma entidade política: o Estado.
(p.18)

A modernidade, inaugurando a nova sociedade da democracia burguesa,
vinculou a cidadania com os direitos de liberdade de pensamento, de religião, de
comércio, de produção, de propriedade privada. Individualizando a pessoa, alienando-a dos outros pares, a burguesia pôde limitar o alcance da cidadania. Marx,
ao tratar da Questão Judaica, mostra que a Declaração dos Direitos do Homem, de
1793, reduz a questão da cidadania a questões políticas(MANZINI-COVRE, 1996).
O assunto torna-se ainda mais enigmático ao lembrarmos que os libertadores políticos amortizam a cidadania, a identidade política, a bucólicos meio para conservar
os chamados direitos do homem (MARX, 2015).
Leia-se, portanto, direitos do homem burguês. O homem egoísta da sociedade
civil burguesa é o homem natural. A revolução política, a mera defesa da questão
política apenas dissolve a sociedade civil sem revolucionar o mundo das necessiCapitulo 11
AS POTENCIALIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA UMA FORMAÇÃO CIDADÃ PARTICIPATIVA: ALGUMAS REFLEXÕES

PESQUISAS EM TEMAS DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
VOLUME 3

170

dades, do trabalho, dos interesses privados (FLEURY, 2018). Para o liberalismo e
o neoliberalismo, a cidadania está centrada no princípio individualista onde cada
qual cuida dos próprios interesses.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para a crítica marxista, a cidadania requer a responsabilidade de uns pelos outros. Sendo que é possível se caracterizar a diferença entre a perspectiva capitalista
e a socialista (FERREIRA, 1993; FLEURY, 2018; MANZINI-COVRE, 1996). Para o socialismo, muito ao contrário, constitui rematado absurdo imaginar que a harmonia
social pode resultar de uma concorrência de egoísmos. Sem o respeito ao princípio
de solidariedade (solidum, em latim, significa a totalidade), isto é, sem que cada
cidadão seja, efetivamente, responsável pelo bem-estar de todos, jamais se chegará
a construir uma sociedade livre e igualitária (FLEURY, 2018)
A cidadania não pode ser visualizada como algo dado, pois seus pressupostos
são a história e a filosofia. Ela se permite ver, notar, conceituar, quando é vivida,
exercida pelo cidadão (FERREIRA, 1993; MANZINI-COVRE, 1996).
Cidadania implica uma luta ferrenha dos seres humanos para serem mais seres humanos; significa a luta pela busca da liberdade, da construção diária da liberdade no encontro com o outro, no embate pelos espaços que permitam a vivência
plena da dignidade humana (DA SILVA; MUZZATTO, 2021).
A cidadania compõe-se de um conjunto de direitos fundamentais para a existência plena da vida humana: direitos civis, que significam o domínio sobre o próprio
corpo, a livre locomoção, a segurança; direitos sociais, que garantam atendimento
às necessidades humanas básicas, como: alimentação, habitação, saúde, educação,
trabalho e salário dignos; direitos políticos, para que a pessoa possa deliberar sobre
sua própria vida, expressar-se com liberdade no campo da cultura, da religião, da
política, da sexualidade e, participar livremente de sindicatos, partidos, associações,
movimentos sociais, conselhos populares, etc. (MANZINI-COVRE, 1996)

3 METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão integrativa rápida da literatura que permite fazer
uma avaliação do que já se sabe sobre uma questão de política ou prática, usando
métodos de revisão sistemática para pesquisar e avaliar criticamente a literatura
existente.
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No período de janeiro de junho de 2021 foram realizadas quatro etapas: Pesquisa (procura e seleção dos estudos), avaliação, síntese e análise. Para seleção dos
estudos, considerou-se estudos caracterizados por ser de amplo nível descritivo e
não foi incluido no processo de avaliação de qualidade; caracterizando estudos apenas com base no desenho e conteúdo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O sociólogo britânico T. H. Marshall, em seu conhecido ensaio “Classe Social
e Cidadania”, definiu a cidadania como um conjunto de direitos que podem ser
agrupados em três elementos: o civil, o político e o social, os quais não surgiram
simultaneamente, mas sucessivamente, desde o século XVIII até o século XX (BRAGA, 2002; FLEURY, 2018).
O elemento civil é composto daqueles direitos relativos à liberdade individual:
o direito de ir e vir, a liberdade de imprensa e pensamento, o discutido direito à propriedade, em suma, o direito à justiça (que deve ser igual para todos). O elemento
político compreende o direito de exercer o poder político, mesmo indiretamente
como eleitor. O elemento social compreende tanto o direito a um padrão mínimo de
bem-estar econômico e segurança, quanto o direito de acesso aos bens culturais e à
chamada “vida civilizada”, ou seja, é o direito não só ao bem estar material, mas ao
cultural (BRAGA, 2002; BRASIL, 1988)
Na mesma medida, a cidadania exige o exercício de deveres para que os próprios direitos se efetivem. Isto significa que cada indivíduo deve fomentar a busca
e a construção coletiva dos direitos; o exercício da responsabilidade com a coletividade; o cumprimento de regras e de normas de convivência, produção, gestão e
consumo estabelecidos pela coletividade; a busca efetiva de participação na política
para controlar seus governos eleitos dentro de princípios democráticos (FERREIRA,
1993; FLEURY, 2018).
Cidadania que não permite uma abstração teórica. A cidadania não pode estar
desvinculada das reais condições sociais, políticas e econômicas que constituem a
sociedade (TEIXEIRA; VALE, 2001). Para uma cidadania efetiva, reúnem algumas
categorias indispensáveis para o exercício da cidadania que implica, em primeiro
lugar, a participação organizada para que as pessoas não sejam objetos da ação,
mas, sujeitos da prática política da comunidade até a do Governo Federal(MANZINI-COVRE, 1996). Por isso, ela é conquista e, como tal, torna-se o próprio processo emancipatório. A emancipação do ser humano é um processo contínuo de
transformação da sociedade de exclusão (BUENO, 1996),
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[...] uma democracia com o dever de não apenas funcionar, mas operar conforme
seu conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva só pode
ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado. Numa democracia, quem defende ideais contrários à emancipação, e, portanto, contrários à
decisão consciente independente de cada pessoa em particular, é um antidemocrata, até mesmo se as ideias que correspondem a seus desígnios são difundidas
no plano formal da democracia (p. 142)

A vivência da democracia exige uma crescente organização da sociedade civil
para possibilitar e aprofundar a participação de todas as pessoas. A democracia vai
além da democracia representativa que tem mantido no poder as elites dominantes. A história da democracia brasileira, pautada na democracia representativa, tem
permitido o controle do Estado sobre a população, quando a verdadeira democracia
é a democracia direta na qual o Estado está sob o controle da população. O exercício mais efetivo deste processo democrático tem sido o orçamento participativo,
que vem sendo praticado em várias cidades e Estados do País; trata-se de decisões
políticas para a aplicação de recursos e distribuição de renda, conforme as necessidades das comunidades organizadas através de conselhos populares (SIQUEIRA;
MARZULO, 2020).
O que se trata é de democratizar radicalmente a democracia, de criar mecanismos
para que ela corresponda aos interesses da ampla maioria da população e de criar
instituições novas, pela reforma ou pela ruptura, que permitam que as decisões
sobre o futuro sejam decisões sempre compartilhadas (p. 18).

Tal proposta permite uma nova relação com as questões tradicionais referentes às outras duas categorias fundamentais da cidadania: os direitos e deveres, já
anteriormente tratados. Levando a um crescendo, entra em cena uma nova categoria, que é a questão do saber. Dominar os conteúdos da cultura e construir novos
conhecimentos a partir deles, para dentro do contexto das necessidades das populações, significa ter na educação seu principal instrumento, e no resgate dos valores humanitários como a solidariedade, a consciência do compromisso para com o
bem-estar de todos, a fraternidade e a reciprocidade, a urgência mais fundamental
(FERREIRA, 1993).
Há uma tendência muito forte que continua presente na sociedade brasileira.
Política ainda é um tabu e, consequentemente, sua discussão está muito ausente do
processo de formação da Educação Básica (ONOFRE, 2017). Isso decorre de uma
separação ideológica de dois termos inseparáveis: cidadania e política. As elites têm
evitado falar da relação entre estas categorias. Assim, a política não tem encontrado seu lugar no processo educativo. Muitas vezes os lemas e planos pedagógicos
governamentais falseiam esta inseparabilidade, fazendo com que a cidadania esteja
acima ou nada tenha a ver com a política.
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Entretanto, a prática educativa sempre traz em si uma filosofia política, tenha
o educador consciência disso ou não (FERREIRA, 1993) e não é possível separar política de educação, da ação político pois um é o outro (FREIRE, 2018).
A nova LDB - Lei Federal nº 9394/96 (GROSSI, 2000) denomina o Ensino Fundamental como educação básica e que tem por finalidade desenvolver o educando,
propiciando formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe
meios para florescer no trabalho e em estudos porvindouros. Segundo a LDB essa
formação se dá através de várias formas:
I- o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do ambiente
natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que
se fundamenta a sociedade; III- o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação
de atitudes e valores; IV- o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social
(p. 30)

De certa forma, toda a educação tem como objetivo integrar a pessoa ao conjunto da sociedade, isto é, visa à socialização, inclusive nos moldes das tendências
críticas e transformadoras, pois, a luta pela acepção dos fins da educação registra-se
na luta de classes como luta por supremacia (DA SILVA; MUZZATTO, 2021; FERREIRA, 1993; ONOFRE, 2017).
Neste contexto, a cidadania, enquanto conquista e construção, requer muito
mais do que o domínio dos conteúdos(DA SILVA; MUZZATTO, 2021; MANZINI-COVRE, 1996). Analisa a leitura crítica hermenêutica de Giroux, que aponta para a
necessidade de uma leitura e interpretação das teorias educacionais. As três grandes
linhas por ele analisadas são a “racionalidade técnica, a racionalidade hermenêutica
e a racionalidade emancipatória” (FERREIRA, 1993; GIROUX; MICÁN, 2019).
A racionalidade técnica trabalha com os princípios epistemológicos do positivismo. Os desajustes e a não-integração do aluno são vistos como anomia. A
educação passa a ser vista como correção de comportamentos, disciplina e enquadramento social (FLEURY, 2018). Neste contexto defende-se uma eticidade na qual
se trabalha a harmonia social e a eliminação dos conflitos. Busca-se um constante
aprimoramento das técnicas pedagógicas que são vistas como solução para a integração, são as linhas que trabalham com a ideia de que existe um consenso social.
Na sociedade moderna, o cidadão é uma classe de consumidor e o Estado um
prestador de serviços (PATRICE, 1991).Trata-se, obviamente, de uma definição burguesa. Nesta visão os direitos a serem exercidos têm como condição a prática de um
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conjunto de deveres. O Estado, como organização da vida da comunidade, exige
da educação uma significação fundamentalmente política. Sua função concernente
à democracia busca a socialização e a educação moral dos indivíduos que fazem a
comunidade(DA SILVA; MUZZATTO, 2021; FERREIRA, 1993; FLEURY, 2018).
Trata-se de uma educação em valores universais. Mas isso não significa uma
educação apenas adaptativa. A educação tem por função mobilizar o indivíduo a
pensar e, sobretudo, a ‘compreender’ porque isso é exigido (FREIRE, 2018; PATRICE, 1991).
Trabalhando com uma perspectiva fenomenológica, a racionalidade hermenêutica considera central o binômio: intencionalidade/significação. A hermenêutica liga-se à leitura dos signos dando a significação dos fatos. O consenso significa um acordo de consciências, a partir da compreensão dos fatos, o que faz da
educação um diálogo unificador da sociedade, devendo ela considerar os valores e
as motivações dos alunos. Giroux aponta para os erros dessa abordagem, pois ela
permanece na consciência individualista da modernidade, perde de vista a questão
ideológica do processo educativo e as relações de poder nele implicadas (GIROUX;
MICÁN, 2019).
A deficiência da racionalidade hermenêutica estaria na não discussão das
questões políticas concernentes ao processo educativo(DA SILVA; MUZZATTO,
2021). A não-intervenção passa a ser intervenção, uma ação política real e definida,
porém, ocultada. A educação nesta perspectiva acredita e busca na formação da
cidadania, a participação do aluno na criação de uma sociedade justa e igual, mas
não discute as condições e as relações de poder em que se dão as inter-relações pedagógicas(FLEURY, 2018).
A terceira grande linha deseja ir além da abordagem hermenêutica, centrando
a sua crítica nas relações sociais. A emancipação se dá através da dialética da crítica
e da ação na sociedade. Uma consciência construída criticamente assume o compromisso de fazer história. Neste contexto, a educação deve ter um fundamento político e normativo para proporcionar o engajamento no processo formador(FERREIRA, 1993; GIROUX; MICÁN, 2019). Já a ausência de princípios emancipadores faz
da educação um processo de adaptação, de enquadramento social, onde o consenso
se dá sob a orientação das classes dominantes, através da coordenação exercida por
um Estado paternalista.
Por outro lado, a emancipação requer cidadania ativa, inconformada, indignada, que luta para conquistar uma sociedade efetivamente democrática. O consenso
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social deve ser construído pela disputa dos projetos políticos, sociais e econômicos
(FLEURY, 2018). Assim, a cidadania passa pelas disputas políticas para desmascarar as inverdades e permitir o embate das questões valorativas. Trata-se de um
consenso construído pelo conjunto dos sujeitos envolvidos no processo político e
pedagógico. Esta visão traz resquícios do idealismo, não considerando suficientemente as relações entre o ser humano e as condições materiais (FERREIRA, 1993).
Entretanto, acredita-se que ela reforça a dimensão da inseparabilidade entre
educação, cidadania e política. Assim como a palavra e a liberdade são construções
educativas através das quais o homem se constitui como ser capaz de existir no
mundo e inventariar com este mundo e seu grupamento social e natural com liberdade e autonomia responsáveis (AHLERT, 2001; BENTO, 1991; BIZELI; SEBASTIAN-HEREDERO, 2016; BORSSOI, 2008; BRAZIL, 1997; CHEMIN; DOS SANTOS
ROSA; ROSA, 2019; DE ALMEIDA, 2017; DE OLIVEIRA; LIBÂNEO; TOSCHI, 2017;
FERREIRA, 1993) também a cidadania não pode ser outorgada ou cedida, mas deve
ser uma conquista. Nestas tarefas os educadores têm um papel fundamental, o de
provocar alunos e alunas a conquistá-las.
Neste sentido, Streck questiona a intencionalidade política conservadora de
fazer passar a ideia de que a educação prepara para a cidadania. Para ele, esta visão
dá uma conotação abstrata ao processo educativo, pois cinde os dois termos, dando-lhes significados próprios e estanques (STRECK, 2001), afirma que
[...] não existe num primeiro momento uma preparação para a cidadania para
depois poder exercê-la. Educação é sempre exercício de cidadania como prática
de liberdade. O pressuposto básico para isso é reconhecer a aluna e o aluno como
co-cidadã e co-cidadão que, em todos os estágios do desenvolvimento e em todas
as modalidades de educação, são parte dos processos sociais de exclusão e de
inclusão. (p. 58)

A educação para a cidadania, embora historicamente polêmica, é pressuposto
para viver a democracia, pois o Estado é uma disputa de classes a partir de interesses opostos. É necessário impedir que as classes dominadoras se perpetuem no
poder no Estado. Por isso é necessário preparar o cidadão para que ele possa ter
capacidade participativa e decisória no processo democrático (BRAGA, 2002; DA
SILVA; MUZZATTO, 2021; FERREIRA, 1993; FLEURY, 2018).
O Estado de direito, fundado no respeito a uma constituição, não define necessariamente o pior dos sistemas. A democracia, num sentido ainda a definir, pode
ser a organização mais eficaz da comunidade, a fim de lutar contra a violência que
a ameaça, interna como externamente. A vida no Estado pode ser pensada como
participação nessa luta, participação nada supérflua (PATRICE, 1991).
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E isso pressupõe uma educação que habilite o cidadão a participar das ações
políticas que organizam a vida no Estado. Daí a justificativa para a educação do
cidadão para uma democracia participativa(FERREIRA, 1993; FLEURY, 2018). A
cidadania traz intrinsecamente ao seu conceito a pertença do indivíduo ao Estado.
Esta pertença recebe um sentido jurídico que define direitos e deveres segundo leis
próprias de cada Estado.
Neste sentido, o tipo de cidadania é reflexo do tipo de Estado que está em vigor. A questão da cidadania implica, portanto, a discussão sobre o modo com que a
pessoa se insere na comunidade e da sua relação com o fenômeno político. Existem
duas formas representativas da cidadania na atualidade (PATRICE, 1991):
A primeira opõe a cidadania ao Estado: insiste na liberdade dos indivíduos ou
das comunidades, em oposição ao Estado, considerado como um poder externo
à sociedade e que a ela se impõe. A segunda enfatiza a tradição, a identidade e a
continuidade da nação. A cidadania e, sobretudo, o acesso à cidadania, depende
então da adesão a uma certa maneira de viver, de pensar ou de crer (p. 15)

A dimensão da cidadania como pertencimento ao Estado coloca a questão do
conceito deste no seu duplo significado, conforme as duas grandes teorias de sociedade construídas ao longo da modernidade(FLEURY, 2018). Por um lado, a visão
liberal entende que a sociedade, como um conjunto de relações sociais e de trabalho
e troca, tem capacidade de auto-organizar-se. Não necessitaria o Estado interferir
continuamente na organização dos indivíduos constituintes da comunidade social.
Ao Estado caberia a fiscalização e a fixação de leis e regras para garantir a propriedade e a livre concorrência.
De outro lado, encontra-se a crítica marxista que, lendo a realidade concreta
e materialista de sua época, identifica o Estado como um ente acima dos cidadãos
(FLEURY, 2018; MARX, 2015). Este Estado é um instrumento privativo da classe
burguesa hegemônica e sua função está em manter jurídica, ideológica e concretamente as relações de produção e consumo da sociedade capitalista, fazendo o papel
de regulador e defensor dos interesses privados dos detentores dos meios de produção através das forças armadas, da justiça e do sistema educacional.
Entretanto, há questões que são comuns às duas teorias, como a visão do Estado enquanto máquina estrutural que de fora impõe regras às relações sociais. Ambas as teorias têm na extinção do Estado a utopia de uma sociedade completamente
livre (PATRICE, 1991). A cidadania em uma comunidade política submete-se a uma
autoridade legal fora da família ou casta. O indivíduo é livre cidadão, sujeito apenas
à autoridade e não mais a alguém em particular. Esta comunidade política de cidadãos já não possui mais sua unidade exclusivamente na dominação de uma tradiThiago Gadelha de Almeida, Maria Aldeisa Gadelha
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ção(FERREIRA, 1993; FLEURY, 2018; MANZINI-COVRE, 1996). Agora, ela provém
do embate de interesses de tradições e classes diferentes.
Este exercício participativo exige capacitação dos instituintes. Assim, para que
esta democracia moderna se efetive, faz-se necessária a existência de cidadãos ativos, ou seja, de uma sociedade na qual todos os seus integrantes têm capacidades
e habilidades para serem governantes nas mais variadas instâncias e níveis em que
se desdobram as funções do Estado. Essa capacitação do cidadão requer, portanto,
uma educação que forma cidadãos ativos(BRAGA, 2002; DA SILVA; MUZZATTO,
2021; FERREIRA, 1993; FLEURY, 2018; MANZINI-COVRE, 1996).
A educação como uma ação essencialmente conservadora, e quando não for
conservadora se tornará reacionária (FLEURY, 2018). Aqui, porém, trata-se não de
uma educação que conserva um status quo burguês, no qual as elites econômicas e
políticas mantêm os privilégios educacionais diferenciados para seus filhos. Educação conservadora, é aquela que conserva a herança de saber e de experiência recebida do passado e transmiti-la às novas gerações (PATRICE, 1991).
No Estado moderno, onde o governo é a mola propulsora da política administrativa e das políticas públicas, geralmente, o cidadão é passivo. Ele elege seus governantes e, posteriormente, relaciona-se apenas como opinião pública de pressão
pró ou contra as ações políticas e administrativas empreendidas pelos governantes.
No entanto, a democracia possibilita o exercício da cidadania ativa (FLEURY, 2018;
PATRICE, 1991).
[...] o cidadão ativo é aquele que exerce responsabilidades políticas, em um nível
qualquer de hierarquia de um partido ou das funções públicas. Essas responsabilidades podem ser definidas por um status (como são as do deputado ou
ministro). Elas também podem ser informais (assim como as dos conselheiros
privados, como os que assessoram todos os homens políticos). O cidadão é então
tanto mais ativo quanto mais próximo estiver dos centros de decisão. Em outras
palavras, é tanto mais ativo quanto mais participar do governo (p. 154)

Esta participação requer uma capacidade organizativa da cidadania. Depende
do cidadão refletir sobre as questões econômicas, políticas e sociais, construir opinião sobre essas questões, manifestar-se e participar do debate e das decisões sobre
os grandes temas que a organização democrática requer. Esta cidadania demanda
um sistema escolar que eduque o cidadão(DA SILVA; MUZZATTO, 2021; FERREIRA, 1993).
Em uma democracia, a escola deve educar cidadãos ativos. Não deve preocupar-se em ensinar aos indivíduos como defender seus interesses materiais, sociais e
profissionais. Não deve também treiná-los para as lutas políticas, para a competição
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pelo poder, para as manobras partidárias. Seu papel, em outros termos, não é iniciá-los à vida política. Essa iniciação, que passa pela participação em debates, assembleias, campanhas de todo tipo, é incumbência dos partidos. Não deve agrupar-se
as precedências partidárias dos cidadãos, mas deve dar-lhes a cultura e o bel-prazer
pela discussão, que lhes consentirão envolver os problemas, as políticas almejadas,
e debater sobre isso (FERREIRA, 1993; FLEURY, 2018; LOPES; RODRIGUES; CORREIA; ALVES et al., 2018; PATRICE, 1991).
Há na instituição escolar a tarefa e a possibilidade da formação do cidadão
capacitado para o diálogo argumentativo sobre os temas fundamentais para a democracia, como a Constituição, o direito, o Estado, a informação, a comunicação, a
justiça. Por isso, este lugar da educação é um lugar próprio da política (DA SILVA;
MUZZATTO, 2021; FERREIRA, 1993; ONOFRE, 2017; PATRICE, 1991). A educação
para a cidadania é uma educação política (FREIRE, 2018).
Quanto à dimensão política da cidadania, a entende como um Estado no qual
cada cidadão, no seu conjunto de responsabilidades e liberdades, pode candidatar-se ao cargo de governante(FLEURY, 2018). Portanto, ser eleitor e elegível. Essa
definição, por sua vez, implica uma prática educativa própria. Se todos os cidadãos
são iguais em direitos e deveres, então, para o exercício destes, necessitam das mesmas condições de formação, apropriação e construção do saber. Deve ter acesso a
uma educação que o habilite na condição de um governante em potencial (BRAGA,
2002; DA SILVA; MUZZATTO, 2021; FERREIRA, 1993; MANZINI-COVRE, 1996;
PATRICE, 1991). A ação política, fundamenta-a na teoria política de Arendt, para
quem a República é o Estado no qual o cidadão é um participante da res publica “coisa pública”. No sentido moderno (PATRICE, 1991),
[...] o Estado é a organização da comunidade em instituições, todas elas solidárias: o governo, o parlamento, a administração, a organização do povo em corpo
eleitoral são instituições estreitamente dependentes umas das outras. O Estado
não é, portanto, uma associação de indivíduos ligados por um contrato, como
para Rousseau, mas uma organização de instituições que agem junto (, p. 148)

Essa cidadania ativa somente é possível quando os cidadãos desenvolvem,
através da educação, as capacidades de julgar as questões pertinentes do Estado
para além das particularidades e interesses individuais. Esta educação deve assentar-se sobre o princípio do diálogo para que, via argumentação, se produza um
consenso entre todos os concernidos. Trata-se da busca de um consenso de sentido
estreito, onde todos os temas relevantes a uma vida democrática e inclusiva sejam
discutidos e decididos pela participação de todos os cidadãos.

2.1 Educação física para uma formação cidadã participativa
Thiago Gadelha de Almeida, Maria Aldeisa Gadelha
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A Educação Física constitui sua área de trabalho fundamentada nas concepções de corpo e movimento. Esta visão permitiu a superação de sua condição histórica limitadora que se restringia aos aspectos fisiológicos e técnicos. Hoje se considera as dimensões culturais, sociais, políticas e afetivas que constituem o corpus
cidadão (METZNER; CESANA; DRIGO, 2016; TOJAL, 2008).
Assim, a Educação Física, a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais, assumiu uma nova condição: a de trabalhar numa perspectiva de cultura corporal, o
que amplia a contribuição da Educação Física Escolar para o exercício da cidadania
(LOPES; RODRIGUES; CORREIA; ALVES et al., 2018; ONOFRE, 2017).
Segundo os PCNs da Educação Física (BRASIL, 1997),
A concepção de cultura corporal amplia a contribuição da Educação Física escolar para o pleno exercício da cidadania, na medida em que, tomando seus conteúdos e capacidades que se propõe a desenvolver como produtos socioculturais,
afirma como direito de todos o acesso a eles. Além disso adota uma perspectiva
metodológica de ensino e aprendizagem que busca o desenvolvimento da autonomia, a cooperação, a participação social e a formação de valores e princípios
democráticos (p. 28).

A partir disso, a Educação Física Escolar, para se tornar uma contribuição efetiva para a formação de uma cidadania plena, deve organizar seu currículo considerando toda a riqueza da interdisciplinaridade, priorizando temas de caráter social
para que os setores populares, as grandes periferias urbanas, as vilas, os bairros
desenvolvam atividades de exercícios e esportes coletivos, acompanhados de ações
políticas reflexivas com vista ao um processo cada vez maior de participação popular na organização e nas decisões de ordem econômica, política e social que dizem
respeito e atingem diretamente a população historicamente alijada dos processos
decisórios e participativos da sociedade(BENTO, 1991; GHILARDI, 1998; ONOFRE,
2017; TOJAL, 1995; TOJAL, 2008).
A partir da Educação Física escolar, desafia-se a escola a interagir mais com
a sociedade através de projetos múltiplos e interdisciplinares, como por exemplo,
Rua do lazer, Ginástica na Praia, no Parque, na Praça, Passeios Ciclísticos, Caminhadas Urbanas Interbairros para que a população conheça sua cidade, sua realidade e desenvolva um senso crítico face aos problemas que esta realidade apresenta
(BARBOSA, 2001; BENTO, 1991; GHILARDI, 1998; NASCIMENTO; GRAÇA, 1998;
ONOFRE, 2017; TOJAL, 1995). E isto pode ser organizado a partir da escola de forma interdisciplinar, onde as outras áreas do conhecimento são integradas, como a
Geografia, a História, a Matemática, a Biologia, etc.
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Toda a realidade que requer mudanças, transformações, precisa de movimento. E ninguém melhor do que a Ciência do Movimento para ser a mola propulsora
de um movimento motivador, transformador e emancipador da sociedade (BENTO, 1991; BRAGA, 2002; DE ANDRADE FILHO, 2001; LOPES; RODRIGUES; CORREIA; ALVES et al., 2018; ONOFRE, 2017; TEIXEIRA; VALE, 2001; TOJAL, 1995). A
Educação Física Escolar é, assim, uma área do conhecimento que, por excelência,
pode lançar as bases para se colocar um sociedade em movimento para a busca de
uma cidadania plena sustentada no fundamento da participação de todos os concernidos.
Numa perspectiva “revolucionária”, o professor de Educação Física deve ter
consciência de que, através de sua disciplina, tem uma contribuição específica a dar,
em vista do atendimento aos interesses das camadas populares. Para isso, basta trabalhar sobre o bom senso, procurando elevar a consciência dispersa e fragmentária
as classes, ao nível de uma concepção de mundo coerente e homogênea, contrária
à hegemonia burguesa (BARBOSA, 2001; GHILARDI, 1998; NASCIMENTO; GRAÇA, 1998; PELLEGRINI, 1988; TOJAL, 2008).
O profissional da Educação Física escolar tem todas as habilidades necessárias
para romper a visão tradicional da disciplina que sempre foi a de ensinar o desporto e monitorar a prática do lazer(BENTO, 1991; DE ANDRADE FILHO, 2001;
GHILARDI, 1998; TOJAL, 2008). Sua variada formação na academia, sustentada nas
disciplinas de anatomia, psicomotricidade, cultura brasileira, cinesiologia, fisiologia, psicologia, filosofia, sociologia história da Educação Física, entre outras, não
permite mais restringir-se apenas a explicar de forma biomecânica os movimentos
humanos em todas as atividades esportiva e jogos diversos(BARBOSA, 2001; DE
ANDRADE FILHO, 2001; PELLEGRINI, 1988; TOJAL, 1995; TOJAL, 2008; ZANCAN, 2012).
Para a construção de uma cidadania plena, o profissional pode ajudar, a partir
de cada atividade, a explicar as potencialidades do movimento em movimentos
sociais e históricos que engendram a participação social e política para uma efetiva
cidadania participativa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em síntese, a democracia é a organização de uma comunidade ou de comunidades humanas cuja normatização e organização das relações estão assentadas
sobre um conjunto de leis constitucionais consensualmente construídos. Ela pressupõe a condição de cada indivíduo participar do processo democrático mediante a
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escolha de líderes e governantes (cidadania passiva) ou postular funções de governante e ou participar da discussão e decisão das políticas públicas a serem executadas pelo Estado (cidadania ativa).
Assim como o esporte, o jogo e o lazer só fazem sentido mediante o “mexa-se”,
isto é, a participação, assim estas atividades podem impulsionar as consciências
para uma maior participação política e cidadã na sociedade.
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