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QUAL A BASE PARA A PANDEMIA? experiências curriculares com os cotidianos 

 

Evelin Mariana Claro Barbosa1 

Marcelle Tenorio Monteiro Gomes2 

Tamiris Siqueira Marinho3 

 
 

 

RESUMO 

O presente texto envolve três pesquisas de mestrado em desenvolvimento nos 

Programas de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), onde pretendemos refletir e problematizar sobre o movimento de 

implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em um município da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Compreendemos que a BNCC é o resultado 

de um movimento de reorientação das políticas curriculares e das concepções de 

educação do Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Nacional de Educação 

(CNE). Para Hypolito (2019) a BNCC faz parte de uma estratégia de agenda global 

de reformas educacionais, articuladas por organismos internacionais, onde a ideia de 

um Currículo Nacional é associada aos programas e testes padronizados de avaliação 

em larga escala. Para Ball (2013) no contexto dessas reformas, os docentes “são 

mobilizados a atender objetivos políticos a fim de alcançar um desempenho educativo 

e, a longo prazo, favorecer o crescimento econômico e reforçar a competitividade 

global.” Como nossas pesquisas se realizam no campo das pesquisas com os 

cotidianos, buscamos olhar atentamente para o modo como as disputas de sentidos, 

sobretudo na efetivação das políticas, também se faz pelas ações dos praticantes 

(CERTEAU, 1994) nos cotidianos e que a produção de narrativas desses praticantes 

constitui importante fonte para a compreensão da produção das políticas. Nesse 

sentido também recorreremos às narrativas de docentes da rede municipal pesquisada 

que vem vivenciando a implementação da BNCC, para compreender os debates e 

desafios desse movimento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Base Nacional Comum Curricular (BNCC); Políticas 

curriculares; Cotidiano; Escolas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escrita desse texto envolve três pesquisas diferentes, mas que são atravessadas pela 

problematização a respeito da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como política 

normativa que busca estabelecer o controle dos currículos produzidos e procura fixar sentidos 

de acordo com a sua visão hegemônica de educação, sujeito e sociedade. Nosso interesse por 

pesquisar a educação e o campo dos cotidianos nos levou a compor o mesmo grupo de pesquisa 

denominado: Diálogos Escolas-Universidade: Processos Formativos, Currículos e Cotidianos, 

na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Foi então que, a partir deste encontro e 

da temática de pesquisa em comum, resolvemos produzir esse trabalho coletivo a partir de 

nossas próprias narrativas e experiência, reconhecendo e validando a percepção de professoras 

pesquisadoras quanto ao movimento de implementação da Base, demarcado por esse momento 

histórico em que se vive a pandemia da Covid-19. 

 
1
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação – Processos Formativos e Desigualdades Sociais (PPG-

EDU) da UERJ. E-mail: evelinclaro@gmail.com  
2
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação (ProPEd) da UERJ. E-mail: 

marcelle.tenorio@gmail.com  
3
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação – Processos Formativos e Desigualdades Sociais 

(PPG-EDU) da UERJ. E-mail: tatamiris7@gmail.com  

mailto:evelinclaro@gmail.com
mailto:marcelle.tenorio@gmail.com
mailto:tatamiris7@gmail.com
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Na atual conjuntura, em que atravessamos uma pandemia global, a realidade humana 

em que estávamos habituados a viver foi transformada. O vírus nos tirou de uma dita “zona de 

conforto”, já cheia de muitos problemas e desafios a serem superados. As novas experiências 

nos fizeram indagar e repensar o que tínhamos como “certo” e de alguma forma imutável, nos 

levando a lugares desconhecidos e inimagináveis. 

No campo da educação, podemos dizer, que o currículo começou a ser muito 

questionado. Começaram a surgir perguntas que antes dificilmente eram feitas, como: “o que 

deve ser ensinado? como ensinar? que conhecimentos são de fato importantes de serem 

aprendidos?”. Quando colocamos que essas perguntas dificilmente eram feitas, queremos dizer 

em um sentido mais amplo de pensar a validação dos conhecimentos e de discutir e refletir 

sobre as políticas curriculares. 

Buscamos com esse trabalho trazer algumas reflexões sobre os currículos nos cotidianos 

e problematizar o movimento de implementação da BNCS, e o próprio documento em si, pelas 

disputas de sentidos que ele traz, com ênfase nas experiências vividas no período marcado pela 

pandemia. Para isso organizamos o texto em dois momentos: o primeiro em que fazemos uma 

breve contextualização, histórica e política da base e o segundo em que procuramos trazer 

narrativas, a partir de nossas experiências enquanto docente e orientadora pedagógica da rede 

municipal de São Gonçalo (Rio de Janeiro), para pensar os desafios desse momento. 

Como escolha político-epistemológica nos aproximamos das pesquisas com os 

cotidianos, procurando pensar os currículos como espaçostempos4 (ALVES, 2008) de produção 

e formação e não apenas lugar de reprodução e consumo. Metodologicamente fazemos usos das 

narrativas, que nos ajudam a expressar as práticas curriculares cotidianas docentes, nos fazendo 

perceber o que produzimos como praticantes pensantes e interrogar os sentidos hegemônicos 

que estão em disputa (GONÇALVES; RODRIGUES; GARCIA, 2018). 

 

A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) 

 

 A BNCC, aprovada em 2017, durante o governo de Michel Temer, foi o resultado de 

um movimento de reorientação das políticas curriculares e das concepções de educação do 

Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Nacional de Educação (CNE) após o Golpe de 

2016 que destituiu a Presidenta Dilma Roussef. 

Conforme Macedo (2019): 

 
A aprovação da BNCC, em 2017, constitui um momento de inflexão da 

política pública em currículo no País. Ainda que tenha sempre havido algum 

nível de centralização curricular no Brasil, ela nunca chegou à definição do 

que deve ser ensinado em cada disciplina ao longo dos diferentes anos de 

escolarização em todo o território nacional. A BNCC representa, portanto, a 

hegemonia de certa concepção de educação e de escolarização (MACEDO, 

2019, p. 41) 

 

A Base emerge como uma política centralizadora no bojo das políticas de controle 

curricular comuns aos processos do neoliberalismo que avançam sobre a escola desde a década 

de 1990. Os currículos passam a ser bombardeados com inúmeras ações, projetos e programas 

de desmonte dos direitos já conquistados, de retrocessos e de tentativas de controle das escolas, 

dos currículos e dos professores. 

 

 
4
 Sobre as palavras escritas juntas, é um recurso do campo dos cotidianos com propósito de produzir outro-novo 

sentido ao deslocar o sentido original de cada palavra. 
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O Currículo, por incluir a política, a teoria e a prática de toda a ação educativa, 

tem tido grande centralidade nas decisões educacionais. Ele tem sido 

colocado, portanto, no coração das decisões sobre o pensar/fazer educação. 

(SAUL; AMORIM, 2013, p.3) 

 

O discurso neoliberal no Brasil, vem procurando redefinir os rumos da educação, tendo 

forte influência de organismos internacionais e do setor privado. Buscando um maior controle 

de qualidade e fiscalização das políticas da educação, reforçando concepções hegemônicas de 

escola, currículo e conhecimento. Implementando políticas voltadas a pensar que o papel da 

educação por finalidade é contribuir para a economia pelo entendimento que seria essa 

contribuição que levaria a melhoria de sistemas e sociedades. Igualando de certo modo, o 

funcionamento da escola ao de uma empresa, com ênfase na eficiência e controle de resultados, 

incorporando a ideia de produtos educacionais, criando padrões de referência numa tentativa 

de homogeneizar e controlar as escolas. 

De acordo com Hypolito (2019) a BNCC faz parte de uma estratégia de agenda global 

de reformas educacionais, articuladas por organismos internacionais, onde a ideia de um 

Currículo Nacional é associada aos programas e testes padronizados de avaliação em larga 

escala. 

Manifestações das entidades nacionais em prol da formação docente têm mostrado essa 

influência na Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro 2019, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui 

a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-

Formação). Essa resolução revogou as diretrizes em vigor através da Resolução CNE 02/2015 

que definia as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada. 

As demandas por centralização curricular não se originaram apenas no âmbito das 

políticas de Estado, mas são reflexos de interferências externas de agentes privados, empresas, 

grupos, fundações e conglomerados financeiros, que buscam ao interferir nas políticas públicas, 

um maior controle dos processos educativos para alcançar seus objetivos, 

estreitando os laços entre mercado e educação. 

Pesquisadores do campo do currículo já mostravam preocupações com essa ideia de 

base vinda de fora e articulada a setores privados e interesses econômicos, que dificilmente 

atenderia as demandas diversas existentes no Brasil, como nos ressalta Alves (2014): 

 
Em contato com esse processo, pesquisadores em currículo que, era em sua 

grande maioria, buscavam mostrar, por um lado, que esses ideais vinham “de 

fora” – dentro de um movimento internacional de “vendas de produtos da 

educação”: bases nacionais, provas, apostilas etc - e, por outro lado, que as 

enormes diferenças entre os tantos ‘brasis’ exigia muito mais do que esta 

fórmula simplificadora de nossa complexidade educacional. (p.1469) 

 

Compreender esses processos é importante para pensar seus desdobramentos no campo 

da educação de forma mais ampla e na relação entre currículo e formação docente nos cenários 

políticos internacional e nacional. Para Ball et al. (2013, p. 10) no contexto dessas reformas 

educacionais, os docentes “são mobilizados a atender objetivos políticos a fim de alcançar um 

desempenho educativo e, a longo prazo, favorecer o crescimento econômico e reforçar a 

competitividade global.” 

Recorremos às narrativas de docentes da rede municipal pesquisada que vem 

vivenciando a implementação da BNCC, para compreender os debates e desafios desse 

movimento. 
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TENTATIVAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC NA PRÉ-PANDEMIA 

 

 Com a homologação da BNCC da Educação Infantil e Ensino Fundamental em 20 de 

dezembro de 2017, no ano seguinte deu-se início ao movimento de implementação da Base 

nos Estados e Municípios, como podemos perceber na narrativa a seguir: 

 
Lembro-me bem daquele início de ano letivo. Recebemos a notícia no início 

de 2018 de que a escola, assim como toda a rede municipal, teria, a partir de 

então, dois anos para se adequar à nova BNCC. Um bicho de muito mais do 

que sete cabeças. O primeiro pensamento, logo expressado quase que pela 

maioria, dos colegas: ‘mais um documento escrito por quem nada entende da 

realidade da escola e que agora querem nos forçar a pôr em prática, ou, melhor, 

no papel (na construção do Projeto Político Pedagógico). (Evelin Mariana 

Claro Barbosa) 

 

A orientadora propôs um curso interno sobre a BNCC. Um certo alívio, pois, 

agora sim vou entender direito o que mudou por causa desse documento. Foi 

o que pensei. O curso aconteceu aos sábados. Já não lembro quantos encontros 

tivemos, mas lembro-me bem que o novo PPP (Projeto Político Pedagógico) 

da escola ficou pronto. Mas nosso modo de trabalhar não mudou. (Evelin 

Mariana Claro Barbosa) 

 

Com essas narrativas podemos perceber como a Base reforça a dicotomia entre prática 

e política, como instâncias separadas e distantes. Comumente pensamos as políticas como uma 

instância superior, que são idealizadas nos gabinetes por um grupo seleto de intelectuais. E a 

prática como uma instância inferior, um campo de ação onde se executa o que foi previamente 

pensado e definido. 

Nesse sentido, Oliveira (2013), nos ajuda a pensar que “não há prática que não integre 

uma escolha política e que não há política que não se expresse por meio de práticas e que por 

elas não seja influenciada” (OLIVEIRA, 2013, p. 276). Havendo uma estreita relação entre elas, 

pois as políticas são geralmente pensadas para atender as demandas das práticas, que por 

sua vez são influenciadas pelos discursos oficiais e pelas especificidades dos sujeitos que as 

compõem. 

Ainda segundo a autora, quando o poder instituído não reconhece essa 

indissociabilidade entre políticaspráticas, supõe ser possível impor políticas ao campo das 

práticas. Essas circunstâncias acabam provocando conflitos e transgressões por parte dos 

praticantespensantes, que se apropriando dessas políticas criam outras formas de ensinar e 

aprender que atendam às suas complexibilidade e multiplicidade. Fomos surpreendidos por uma 

crise sanitária que se espalhou rapidamente pelo mundo, onde tivemos a necessidade de nos 

distanciar socialmente para nos resguardar de um vírus causador da Covid-19. E o mundo 

entrou em suspensão. Em vários aspectos a Covid-19 tem feito muitas vítimas, além de ceifar 

milhares de vidas, contaminar outras milhares de pessoas, a pandemia veio também agravar as 

desigualdades e as diversas crises sociais já existentes e que, durante esse momento, se tornaram 

ainda mais intensas e demarcadas. 

 

UMA ‘BASE’ EM MEIO À PANDEMIA 

 
Em uma atividade no começo desse ano, em que perguntava o que meus 

alunos esperavam desse ano de 2021, um aluno meu do 3º ano do ensino 

fundamental escreveu que esperava sobreviver. (Tamiris Siqueira Marinho) 
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Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou Estado de 

Pandemia causado pelo coronavírus. Dentre as orientações da OMS destacou-se, como medida 

fundamental para controlar a intensa proliferação de casos, o distanciamento social, onde muitas 

atividades foram suspensas. Foi decretado que escolas e universidades interrompessem as aulas 

presenciais. O que se pensava temporário, continua ainda hoje assolando o nosso país. Para a 

educação, a alternativa preconizada pelos gestores federais é a produção de conteúdos e aulas 

através de meio digital e/ou apostilado. O risco de contaminação do coronavírus gerou, entre 

outras demandas, a busca reflexiva contínua pelos meios capazes de assegurar o direito à saúde 

e à vida. 

Foram longos meses de atividades pedagógicas remotas. Para os professores, um tempo 

de muitas indagações, inseguranças e muito aprendizado. Precisamos aprender, em tempo 

recorde, como trabalhar conectados. Aplicativos de mensagens, vídeos, edição de arquivos 

digitais e uma forma ainda desconhecida de ensinar. 

Em meio a pandemia, além de todos os problemas sociais que nos atravessam, 

encaramos os desafios do ensino remoto, em 2020, que posteriormente, em 2021, tornou-se 

ensino híbrido, com o funcionamento das escolas de forma presencial e remota, há a grande 

preocupação com a manutenção de todas as medidas de segurança para evitar a propagação e o 

contágio do vírus. A pandemia não terminou. Percebemos que temos um longo caminho pela 

frente para lidar com tantas mazelas potencializadas neste período. Na educação estamos 

procurando resgatar os alunos que se perderam ao longo do tempo de distanciamento e 

restabelecer uma rotina de estudos da maneira mais flexível e acolhedora possível. Mas mesmo 

nesse momento atípico de muitas mudanças, em que a escola precisou se reinventar, são 

percebidas as tentativas de implementação da Base e a preocupação com as avaliações 

externas que se aproximam. 

 
Nesse período de pandemia os diários de classe foram modificados, além de 

registrar a presença e os conteúdos trabalhados, temos que registrar os 

objetivos de aprendizagens, o que a meu ver tem relação com as habilidades 

expressas na Base. E em um outro documento, na ficha individual do aluno, 

precisamos especificar por meio dos descritores numéricos os conteúdos 

trabalhados no bimestre. Reduzindo o aprendizado do aluno e meu trabalho 

docente a números sem sentido. (Tamiris Siqueira Marinho) 

 

A Base busca definir um conjunto de aprendizagens essenciais, por meio de dez 

competências gerais para educação básica, de modo a garantir o que chamam de direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Ao considerar que os conteúdos curriculares estão a serviço 

do desenvolvimento de competências, definem aprendizagens essenciais e não apenas 

conteúdos mínimos. Indicando o que os estudantes devem aprender, “o que inclui tanto os 

saberes quanto a capacidade de mobilizá-los e aplicá-los&quot; (BRASIL, 2018, p.12) E assim 

as decisões pedagógicas deveriam ser pautadas no que os alunos devem “saber” e “saber fazer”. 

Outro aspecto marcante da Base é o foco no desenvolvimento de competências. 

 
Habilidades! Competências! Que códigos são esses? Os livros didáticos já 

vêm com eles. O que eu tenho que fazer? (Evelin Mariana Claro Barbosa) 

 

Analisando o documento da Base, percebemos que de modo a explicitar as 

competências que devem ser desenvolvidas, são postos alguns elementos que merecem nossa 

atenção. O documento diz que as “habilidades expressam as aprendizagens essenciais que 

devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares.” (BRASIL, 2018, p. 29) 

Procuraram dar ênfase que as habilidades não descrevem as ações esperadas do professor e nem 
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se propõe a induzir a uma metodologia, mas que essas escolhas estariam no âmbito do currículo 

e projetos pedagógicos adequados a cada rede de ensino e a cada instituição escolar. 

Assim como, que os critérios de organização das habilidades expressariam um arranjo 

possível, não devendo ser tomados como modelo obrigatório para os currículos e que o 

sequenciamento das habilidades, não representariam uma ordem ou hierarquia das 

aprendizagens. Mas que assim se apresentam para assegurar a clareza e precisão do que espera 

que todos os alunos aprendam. 

Só que essa organização e lógica serve também para a formulação de materiais didáticos 

e para as avaliações externas, que acabam servindo como mecanismos de controle e reiteração 

das lógicas da Base, que de maneira sutil vai sendo implementada. De fato, percebe-se as 

inúmeras tentativas de imposições, de controle à prática docente, dizendo como, quando e o 

que deve ser ensinado. Assim, mesmo indicando que não há essa intenção, existe um 

movimento de sujeição do outro, trazendo-o à visão da Base de aprendizagem, conhecimento e 

educação. 

 
Fico muito incomodada em como a escola se torna uma espécie de 

preparatório para as avaliações externas, treinando os alunos com 

preenchimento de gabaritos e realização de simulados. Com o objetivo de 

mostrar um bom desempenho nas avaliações. Sobretudo nesse momento em 

que nossas preocupações deveriam ser outras.” (Tamiris Siqueira Marinho) 

 

O documento coloca que a sociedade contemporânea impõe um olhar inovador sobre 

questões centrais do processo educativo: como ensinar, o que aprender, para que aprender, e 

como avaliar. Esse contexto requer muito mais do que o acúmulo de informações, mas o 

desenvolvimento de um indivíduo proativo como competências para ‘aprender a aprender’. 

Com esses discursos, propõe a formação de um novo sujeito, mais produtivos, eficientes, 

capazes, mais “fáceis de usar; nos tornamos parte da economia do conhecimento” (BALL, 2010, 

p. 45). Nesse sentido o conhecimento se torna um objeto que pode ser medido, pelas avaliações 

externas, e quantificado, por meio de notas e ranqueamentos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir desta breve análise acerca da implementação da BNCC e das tentativas de 

implementação evidenciadas pelas narrativas acima descritas, destaca-se a articulação entre a 

implementação da “Base” e os mecanismos de controle da “qualidade” da educação nacional 

por meio das aferições em formato de prova, que nos traz à reflexão sobre o papel do educador 

no contexto dos interesses aos quais esta ferramenta - a escola - vem sendo utilizada a serviço.  

O título do presente artigo questiona: qual é a BASE para a pandemia? 

Valorizar o cotidiano da escola como contexto criador de saberes, é legitimar as 

produções curriculares que se dão entre educadores e educandos; parte-se da perspectiva do 

encontro entre as vivências de alunos e professores, potencializadas na dinâmica escolar. É o 

currículo voltado para o interesse dos alunos, em que as estratégias e abordagens propostas pelo 

professor visam aproximar o conteúdo escolar às suas realidades. O conhecimento é construído 

nas relações e tornam-se efetivos porque tem sentido e aplicabilidade no dia a dia. 

Ressalta-se, portanto, a relevância em refletir sobre as políticas educacionais a partir das 

experiências e das reflexões de docentes, bem como dos demais atores da comunidade escolar, 

valorizando os processos de construção de sentido para a vida de todos os envolvidos. 
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RESUMO 

Nos últimos anos, a tecnologia vem mudando as relações sociais, sendo cada vez mais 

difundida no espaço escolar com ferramentas a fim de promover um melhor 

aprendizado. Com o advento pandêmico da Covid-19 foi proposto uma realidade 

totalmente nova e um caminho desconhecido, onde o ensino remoto se tornou a 

principal estratégia para levar a educação para crianças e adolescentes. Para que esse 

processo de ensino e aprendizagem fosse feito de forma eficaz, o uso das ferramentas 

digitais se tornou mais frequente, tornando um desafio para professores aprenderem 

em pouco tempo como utilizá-las. O objetivo deste artigo é discutir como tem sido o 

processo de utilização dessas ferramentas pelos professores e as divergências quanto 

ao preparo dos docentes das escolas públicas em relação às privadas, elitizando ainda 

mais o que deveria ser um direito de todos segundo a lei, que é a educação. A pesquisa 

tem cunho quali-quantitativo, usando como base as respostas obtidas de um 

questionário semi-aberto que foi produzido na plataforma Google Formulários e 

aplicado via online com um público de professores da rede pública e privada de 

Mossoró/RN. Os resultados apontaram quais ferramentas digitais são mais utilizadas 

e/ou conhecidas pelos professores. Como também sobre as qualificações fornecidas 

pelas instituições educacionais para os professores. Percebeu-se que a maioria das 

escolas privadas e públicas forneceu de alguma forma estratégias de ensino como: 

qualificação, orientações e outros tipos de recursos. É importante destacar que a 

maioria dos professores da rede pública buscou capacitações fora da unidade escolar, 

pois ainda assim muitas dessas escolas não ofereceram o suporte. A autoavaliação dos 

professores sobre os conhecimentos tecnológicos revelou que na rede privada e 

pública, consideram seu conhecimento como regular. Portanto, pôde-se observar que 

as ferramentas digitais ganharam um papel imprescindível na formação acadêmica 

dos profissionais da educação. Diante dos resultados obtidos sugere-se mais 

investimento na educação básica para que os professores possam desenvolver seu 

trabalho de forma adequada e que o ensino aprendizagem possa acontecer da melhor 

maneira possível. Percebeu-se também que os professores estão sempre tentando 

mesmo com suas dificuldades buscar novas estratégias dando o melhor de si pela 

educação mesmo sem investimento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino remoto; Gamificação; Regência. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de ensino-aprendizagem é de extrema complexidade, pois apresenta na sua 

construção inúmeras variáveis como a necessidade de contratação de professores qualificados 

e de uma infraestrutura adequada, materiais didáticos, equipamentos e espaço físico 

indispensáveis para o pleno desenvolvimento das atividades no ambiente escolar. Quando 
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direcionamos o olhar para a rede pública, vemos o quanto é preocupante a questão da 

infraestrutura das escolas públicas brasileiras, tendo em vista que 44,5% destas são classificadas 

como elementares, ou seja, apresentam somente o mínimo de sua infraestrutura como água, 

sanitário, energia, esgoto e cozinha. Em contrapartida, apenas 0,6 % das escolas públicas são 

classificadas como uma infraestrutura avançada, que são equipadas com laboratório de ciências 

e ambientes adequados para o atendimento de estudantes com necessidades especiais chamados 

atualmente de salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE). (SOARES-NETO et 

al., 2014). 

Todavia o Censo Escolar (2017) revelou que as escolas públicas brasileiras ainda 

possuem deficiências de infraestrutura, principalmente a respeito do atendimento aos alunos 

com deficiência. Isso se deve às desigualdades econômicas e sociais que variam de uma escola 

para outra. Não é por acaso que um mesmo quantitativo de recursos advindos do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) propicia um bom funcionamento de uma unidade escolar e de outra não, 

mesmo que ambas se situam em cidades ou até mesmo em bairros vizinhos. O grande desafio 

da rede pública atualmente é garantir uma educação de qualidade e a equidade no sistema 

escolar (MATIJASCIC; ROLON, 2019). 

As escolas públicas brasileiras enfrentam também problemas relacionados ao aumento 

da escalada da violência física, que traz consequências diretas para o aprendizado dos alunos, 

bem como para a formação social destes. Dentre os fatores que estão muitas vezes inseridos na 

realidade local da unidade escolar estão: ocorrência de crimes contra o patrimônio, crimes 

contra a pessoa (alunos, professores e/ou demais funcionários), tráfico de drogas e atuação de 

gangues. A convivência dos alunos com tais realidades pode acarretar um comportamento 

violento, reflexo do que eles vivenciam diariamente. O que só reforça a importância de se 

preservar um bom ambiente escolar que contribua com a formação social do aluno, e ainda 

forneça assistência e boas condições de trabalho aos docentes, para que esses possam lecionar 

com segurança e estabilidade emocional (BECKER; KASSOUF, 2016). 

A demanda por educação pública eficiente ainda necessita vencer outros obstáculos, 

como a falta de interesses pelo aprendizado e a indisciplina dos alunos, o que por sua vez gera 

outro problema: a diminuição do tempo letivo das aulas. Além disso, podemos citar a 

concentração de alunos em apenas um turno único na escola, a desmotivação do núcleo gestor 

e professores em resposta a inércia dos alunos e a percepção dos estudantes sobre o clima 

escolar. Todos esses problemas precisam ser solucionados para que se tenha um ensino público 

de qualidade (HAGUETTE; PESSOA; VIDAL, 2016). 

Nesse sentido, é importante destacar o panorama “normal” das escolas públicas 

brasileiras tradicionalmente caracterizado pela aglomeração de estudantes e professores em um 

espaço restrito, tendo em vista a elevada quantidade de alunos por turma. Podendo surgir outros 

fatores a depender do contexto econômico e social da unidade escolar, como a falta de limpeza, 

a falta de carteiras escolares, insumos para o ensino, principalmente naquelas escolas 

localizadas em regiões periféricas (OLIVEIRA, 2020). O ensino escolar público em situações 

normais é obrigatoriamente presencial, definido por Fonseca e Fernandes (2017), como o tipo 

de ensino tradicional e alicerçado na sociedade, no qual os professores e alunos estão presentes 

fisicamente em um mesmo ambiente, geralmente a sala de aula, local onde interagem de forma 

direta e constroem juntos a sua aprendizagem. 

 A tecnologia está se enraizando no nosso cotidiano cada vez mais. Desde a realização 

de coisas mais simples como assistir um filme, pagar um boleto, escolher o que quer na janta, 

hoje em dia com um celular na mão e alguns clicks é possível resolver todas essas situações 

rapidamente. Até coisas mais complicadas como uma transferência de dinheiro, escolher as 

compras do mês, se reunir com dezenas de pessoas em um só lugar, tudo isso sem precisar sair 

de casa, pegar filas e trânsito. Nossa sociedade vem se adequando às mudanças necessárias que 
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a tecnologia traz. No entanto, muitos professores ainda veem a tecnologia em sala de aula como 

mais uma ferramenta de ensino onde por muitas vezes, aplicam a mesma metodologia 

tradicional de ensino” (CORDEIRO, p. 4, 2020). 

 
Para que os recursos tecnológicos façam parte da esfera educacional se faz 

necessário, que alunos e professores os empreguem de maneira adequada, 

sendo um componente primordial desse processo a formação e atualização de 

professores, de forma que a tecnologia seja de fato inserida no currículo 

escolar, e não vista apenas como um acessório (GUERIN, p. 11, 2020). 

 

 Dessa forma, torna-se imprescindível que os professores tenham em seu currículo uma 

formação tecnológica que possibilite o uso criativo de atividades com uso da tecnologia a fim 

de propiciar aos discentes um aprendizado de forma lúdica. Trilhando os caminhos para um 

profissional com melhor preparo, faz-se necessário atualizações nessa formação, descobrindo e 

capacitando-se em novos sites, aplicativos e plataformas que possibilitam a utilização de 

metodologias ativas. 

 Em contrapartida vivemos em um país no qual o sistema de ensino é desvalorizado, 

“falar de tecnologia para a educação, é de grande importância e geram debates que requerem 

políticas públicas, melhorias nas instalações físicas das escolas e a  formação dos agentes 

escolares” (LIMA; XAVIER; NEVES, 2020, p.3). Por consequência, temos desigualdade no 

que se refere às esferas de ensino, pública e privada. Desigualdade esta que pode ter sido 

agravada no contexto pandêmico atual. 

Com o acontecimento da pandemia de COVID- 19, as escolas e professores passaram 

por um processo quase que de forma instantânea de mudança do ensino presencial para o 

remoto. Sendo assim, o professor precisou reorganizar sua prática pedagógica para que os 

desafios desse novo ensino fossem explorados e resolvidos da melhor forma possível. 

(OLIVEIRA, 2020). 

As instituições de ensino particular se adequaram e capacitaram seus professores de 

forma mais rápida, pois nelas o recurso financeiro não é um problema. Esse problema, já 

ressaltado durante o artigo, é encontrado nas escolas públicas mudando completamente a 

realidade do local de trabalho do docente. Sendo assim, a busca para que as competências 

exigidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é de certa forma muito complicada e 

difícil de ser alcançada sem uma capacitação adequada. Com esse contexto social, o objetivo 

deste artigo foi discutir a formação tecnológica dos professores das esferas públicas e privadas, 

que lecionam no ensino fundamental maior ou no ensino médio, em meio a pandemia do 

COVID-19. 

 

METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa teve um enfoque quali-quantitativo, na qual utilizou-se como 

instrumento para coleta de dados um questionário online construído no aplicativo Google 

formulário. A escolha de se utilizar um questionário virtual para coleta de dados, justifica-se, 

conforme Faleiros et al., (2016), por possibilitar a participação de indivíduos de uma área 

geográfica maior. Além disso, as pesquisas pela internet proporcionam maior praticidade e 

comodidade aos participantes do estudo. O questionário também possibilita a descrição e 

sistematização dos dados para uma melhor análise das respostas obtidas. 

 As questões propostas foram 10 no total, sendo elas previamente elaboradas, abordando 

temáticas referentes à formação acadêmica dos professores, condições de trabalho e suas 

experiências com centralidade no uso das novas tecnologias educacionais. O público-alvo da 

pesquisa foram 34 professores da rede pública e privada da cidade de Mossoró - RN. Os 

resultados do questionário aplicado, foram analisados pelos autores e apresentados para 



 

  20 

discussão em gráficos e tabelas produzidos de acordo com as respostas recebidas, norteando 

com base no ponto de vista dos docentes entrevistados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 Considerando as respostas ao questionário temos como resultado, os seguintes dados: 

composta por professores da rede pública (70,6%) e da rede privada (29,4%). Atuantes no 

ensino fundamental e médio, em diferentes áreas do conhecimento, apresentando diferentes 

graus de formação que variaram de graduação a doutorado, sendo a formação mais comum a 

especialização, chegando a 50 % dos entrevistados. 

 Dos resultados obtidos com a resposta desses professores pudemos ver de forma mais 

ampla como isso afetou o fazer pedagógico de forma que os cursos deram uma certa vantagem 

na utilização das ferramentas digitais em comparação com quem não conseguiu esse guia.   

 

● Autoavaliação docente sobre o conhecimento das tecnologias educacionais 

 As tecnologias se tornaram parte do âmbito normal escolar, o que era antes um quadro 

negro se tornou as telas de equipamentos digitais. Os docentes e gestores escolares se 

atualizaram em pouquíssimo tempo para que o processo de ensino-aprendizagem fosse aplicado 

da forma mais efetiva possível para que os discentes consigam ter disponível as ferramentas 

necessárias para sua construção intelectual durante o ensino remoto. Foi discutido por Oliveira 

em seu trabalho:  

 
A sala de aula, por ora fechada, já não pode ser entendida apenas como espaço 

físico, com alunos e carteiras enfileiradas ou em círculo. Na prática, esse 

cenário tem inquietado professores, familiares e gestores, que tentam dar 

continuidade ao processo educacional, mediados pelas Tecnologias da In-

formação e Comunicação (TIC), em especial, as digitais (OLIVEIRA, 2020 p. 

27).  

 

Os professores de escola pública se autoavaliaram, como está ressaltado no gráfico 

abaixo, e destacando que 29% dizem ter conhecimento Bom nas tecnologias usadas no âmbito 

educacional. Em comparação com os professores da rede privada que aumenta para 40% a 

autoavaliação de Bom. Fazendo uma média das opiniões na maior parte da rede pública e 

particular o conhecimento foi considerado regular, de forma que não há o domínio total, 

necessitando do maior investimento dos gestores escolares para cursos que profissionalizem 

nessa ferramenta. A necessidade do domínio dessas ferramentas no ensino remoto é altíssima, 

pois ela é um dos principais meios disponíveis para que a educação chegue ao estudante de 

forma clara e ele consiga adquirir o máximo de conhecimento de forma mais lúdica. 

        

Logo, essas tecnologias não se tornam mais uma escolha, e sim uma necessidade de ser 

dominada, para que o professor possa usar da forma correta e não apenas como uma remediação 
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até a chegada do ensino híbrido. Essa falta de domínio traz aos professores percalços a sua 

prática pedagógica e implicações às metodologias escolhidas (OLIVEIRA, 2020). 

● Qualificação/formação docente em tecnologias educacionais 

 

A respeito do suporte escolar dado aos professores pelas escolas, constatamos que na 

rede pública 54,2 % das escolas forneceram o suporte necessário, enquanto 45,8 % delas não o 

fizeram. Já no caso da rede privada observamos que 60% das escolas forneceram meios 

adequados para adaptação dos professores e outros 40 % não. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse contexto, é válido destacar que o processo de formação de professores deve ser 

contínuo, sendo de extrema importância para a construção profissional docente, já que os 

profissionais estarão em contato com práticas e teorias pedagógicas que propiciam o 

desenvolvimento de metodologias articuladas às tecnologias educacionais, de forma individual 

ou em grupo. O uso das tecnologias educacionais em aula pode contribuir para aulas mais 

dinâmicas, significativas e inovadoras. (FERREIRA, 2018). 

Diante da não oferta de formação continuada adequada à nova realidade do ensino atual, 

por parte das escolas sejam elas instituições públicas ou privadas de ensino, alguns professores 

da rede pública (63,6 %) e da rede privada (25,5%) procuraram sanar a demanda profissional 

por formação em novas tecnologias educacionais por conta própria, fora do ambiente escolar. 

Sendo assim, uma formação continuada após a graduação se torna necessária para se manter 

dentro do mercado de trabalho. 

 

● Uso das ferramentas educacionais pelos professores da rede pública e privada 

 

O acesso a internet possibilita o descobrimento de várias plataformas que viabilizam o 

uso no ensino remoto. As tecnologias educacionais mais utilizadas ou/e conhecidas pelos 

professores da rede pública foram: Kahoot, Mentimeter e Quizziz (16, 4 % cada), seguidos de 

Wordwall (10,4 %), Canva (13,4 %) e Google Meet (7,5 %). Essas tecnologias permitem o 

cumprimento das exigências propostas pela BNCC sendo uma delas: 

 
Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências 

da Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da 

investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões 

científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática 

e inclusiva. (BRASIL, 2018 p.324). 

 



 

  22 

Ao utilizar da aplicação desses jogos juntamente a própria vivência dos discentes será 

proporcionado o estímulo ao lado cognitivo e ao alcance como ser cidadão que relaciona seus 

conhecimentos com a vida em sociedade.   
 

Ferramenta digital N % 

Kahoot 4 19,0 

Canva 4 19,0 

Mentimeter 2 9,5 

Quizziz 3 14,2 

Wordwall 2 9,5 

Skype 1 4,8 

Google Meet 1 4,8 

Paint 1 4,8 

Word/Excel 1 4,8 

Youcut/Benime 1 4,8 

Photogrid/Mindly 1 4,8 

Total 21 100 

 

Ferramentas digitais N % 

 Google Meet 5 7,5 

kahoot 11 16,4 

Canva 9 13,4 

Mentimeter 11 16,40 

Whatssap 1 1,5 

Quizziz 11 16,4 

Socrative 1 1,5 

Padlet 1 1,5 

Wordwall 7 10,4 

Planbord 1 1,5 

Evernot 1 1,5 

SigEdu 3 4,5 

Google forms 3 4,5 
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Classe room 1 1,5 

Zoom 1 1,5 

Total 67 100 

 

As tecnologias educacionais mais utilizadas ou/e conhecidas pelos professores da rede 

privada foram: Kahoot e Canva (19 % cada), Quizziz (14,2 %), Mentimeter e Wordwall (9,5 % 

cada). Houve uma representatividade similar entre os professores das escolas públicas e 

privadas sobre o uso das seguintes ferramentas educacionais: Kahoot, Wordwall, Quizzes, 

Mentimeter e Canva. Isso é um reflexo direto da vasta possibilidade de utilizá-las como 

estratégias avaliativas no período remoto, mas que podem ser adaptadas também para o ensino 

presencial. A diversificação de metodologias propostas por tais ferramentas favorece a 

aprendizagem dos estudantes, a exemplo da construção de nuvens de palavras de forma 

colaborativa com os alunos no Mentimeter ou Infográficos no Canva. Já as plataformas Quizziz, 

Wordwall e Kahoot podem ser usadas pelos docentes na construção de jogos educativos digitais 

(MENEZES, 2021). 

 

CONCLUSÃO 

 

 Portanto, pôde-se observar que as ferramentas digitais ganharam um papel 

imprescindível na formação acadêmica dos profissionais da educação. Assim como, para a 

construção no processo de ensino e aprendizagem dos discentes e sua construção cognitiva. 

Sendo essas ferramentas um dos principais meios para levar a educação até as crianças e 

adolescentes. 

Diante dos resultados obtidos sugere-se mais investimento na educação básica para que 

os professores possam desenvolver seu trabalho de forma adequada e que o ensino 

aprendizagem possa acontecer da melhor maneira possível. Percebeu-se também que os 

professores estão sempre tentando mesmo com suas dificuldades buscar novas estratégias 

dando o melhor de si pela educação mesmo sem investimento. 
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RESUMO 

Apresenta estudo sobre metodologias diversas que permitam uma maior aproximação 

do objeto de estudo da Geografia, o espaço, e que possam ser o caminho mais eficaz 

para uma melhor compreensão dos conteúdos geográficos por parte de alunos com 

deficiência intelectual - DI. Discorre brevemente sobre as atividades práticas que 

ponham o aluno com DI em contato com o tema estudado através de maquetes, jogos, 

quebra-cabeças, entre outros, permitindo, assim, o manuseio, a percepção de cores, 

formas e conteúdo, que tornam o processo de ensino/aprendizagem desses alunos mais 

significativo. Tem como objetivo construir uma análise acerca das metodologias 

facilitadoras do processo de ensino/aprendizagem dos conteúdos de Geografia por 

parte de alunos com deficiência intelectual. Usa como metodologia o levantamento de 

pesquisas bibliográficas em fontes de informações tradicionais e eletrônicas, como 

livros, sites, repositórios digitais, entre outras, bem como uma pesquisa quantitativa 

com alunos DI, professores e coordenadora pedagógica da Escola Municipal Celina 

Guimarães Viana, localizada na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Foi 

realizada, no intuito de analisar empiricamente a eficácia das metodologias práticas, 

uma atividade envolvendo um jogo de quebra-cabeças sobre conhecimentos da 

regionalização brasileira de acordo com o IBGE e sobre a divisão político-

administrativa do estado do Rio Grande do Norte aplicada aos alunos com deficiência 

intelectual da mesma escola. Conclui-se que a aproximação do conteúdo geográfico, 

através de metodologias que possibilitem um contato com o objeto de estudo, 

facilitam a percepção e compreensão do mesmo por parte do aluno DI, induzindo a 

um processo pedagógico efetivo e que proporciona assimilar, entender e colocar em 

prática aquilo que lhe é ensinado. 

. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de geografia; Deficiência intelectual; Inclusão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo inclusivo ocorre quando o aluno com qualquer tipo de deficiência tem a 

liberdade de frequentar as salas de aula regulares. Porém, para se incluir de verdade se faz 

necessário que o aluno esteja vivenciando de fato o ambiente educacional em toda a sua 

amplitude, complexidade e diversidade, e é de suma importância que o professor esteja disposto 

a conhecer e desenvolver práticas que facilitem o processo de ensino/aprendizagem, pois o 

aluno especial necessita ser inserido dentro da sala de aula e desenvolver suas dificuldades. 

Nesta perspectiva, defende-se a participação efetiva do aluno com deficiente intelectual DI em 
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sala de aula, bem como no espaço escolar como um todo, observando-se, notadamente, o grau 

de deficiência, as aptidões, bem como outros fatores que podem ser utilizados como elementos 

facilitadores da compreensão dos conteúdos por parte deste alunado específico. 

A Educação Especial tradicionalmente se configurou como um sistema paralelo e 

segregado de ensino, voltado para o atendimento especializado de indivíduos com deficiência, 

distúrbios graves de aprendizagem e comportamentais, e com altas habilidades. Portanto, em 

função de novas demandas e expectativas sociais, os profissionais da área têm se voltado para 

busca de outras formas de educação escolar com alternativas menos segregativas de inserção 

desses educandos nas redes de ensino.  

Para educação, o sujeito com deficiência é um “aluno especial”, cujas necessidades 

específicas demandam recursos, equipamentos e níveis de especialização definidos de acordo 

com a condição física, sensorial ou mental. No âmbito da saúde, o mesmo aluno é tratado como 

“paciente”, sujeito a intervenções tardias e de cunho curativo, enquanto que no campo da 

assistência social ele é um “beneficiário” desprovido de recursos essenciais a sua sobrevivência, 

sujeito a formas de concessão de benefícios temporários ou permanentes de caráter restritivo. 

Ferreira, Carneiro apud Ainscow, (2016, p. 973), sugere que a inclusão escolar deve ser 

ancorada em três aspectos inter-relacionados:  

 
A saber: a) a presença do aluno na escola, substituindo o isolamento do 

ambiente privado familiar pela sua inserção num espaço público de 

socialização e aprendizagem; b) a sua participação efetiva em todas as 

atividades escolares, a qual não depende apenas de ‘estímulos’ de colegas e 

professores, mas do oferecimento de condições de acessibilidade e adaptações 

curriculares que se façam necessárias; e c) a construção de conhecimentos, 

função primordial da escola, e meta a ser perseguida durante o processo de 

inclusão. 

 

A educação de anos com DI originalmente deu-se a partir de um modelo médico ou 

clínico. Embora esta abordagem seja atualmente bastante criticada, é preciso lembrar que os 

médicos foram os primeiros a defender a necessidade de escolarização de indivíduos com 

deficiência.  

 Novas metodologias e técnicas de ensino trouxeram possibilidades de aprendizagem e 

adaptação escolar desses sujeitos à escolarização formal. “O deficiente pode aprender” tornou-

se palavra de ordem, resultando numa mudança de paradigma do modelo médico, predominante 

até então, para o modelo educacional. Todavia, apesar dos avanços, a Educação Especial 

manteve-se abertamente em funcionamento como um serviço especializado paralelo: com 

currículos, metodologias, pessoal, e organização próprias. Glat e Fernandes (2005, p.n.d) “as 

classes especiais serviam mais como um espaço de segregação para aqueles que não se 

enquadravam nas normas do ensino regular, do que como uma possibilidade de ingresso de 

alunos com deficiências nas classes comuns”.  

Recursos e métodos de ensino mais eficazes proporcionaram às pessoas com 

deficiências maiores condições de adaptações sociais, auxiliando a superar, pelo menos em 

parte, as dificuldades cotidianas. Sobre esses recursos podemos citar Santos PCN’s (2008 p.18) 

“[...] para incluir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada, devendo firmar a 

convivência no contexto da diversidade humana, bem como aceitar e valorizar a contribuição 

de cada um conforme suas condições pessoais”. 

Há vários métodos de ensino para se trabalhar dentro da sala de aula, que por sua vez 

podem ser adequados às necessidades de cada aluno de modo a facilitar o processo de 

ensino/aprendizagem, visando a cada um em suas especificidades que o sujeito (aluno) possui 

entre seus próprios meios de aprendizagem, se fazendo necessário que o professor - 

pesquisador, descubra metodologias inovadoras para se trabalhar com cada dificuldades. 
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Portanto, é de grande relevância, ainda, haver um olhar sempre voltado aos alunos com 

Deficiência Intelectual dada a especial necessidade que estes alunos possuem em virtude da 

natureza do problema que apresentam. Desse modo, sempre é de grande importância 

proporcionar especialização para equipe pedagógica e professores, tendo em vista que a 

responsabilidade na formação e educação do aluno é de todos, escola, comunidade e pais para 

assim ser realizado um trabalho eficaz, principalmente com relação aos portadores de 

necessidades especiais. 

A Dificuldade de aprendizagem, do aluno com Deficiente Intelectual DI se refere-se às 

dificuldades de aprendizagem e comprometimento do comportamento, se manifestando de uma 

maneira especial na seara escolar. É preciso transparência e, dessa forma, colaborar na 

construção do conhecimento a que todos têm direito. De acordo com Silva apud MAZZOTTA 

(2016 p. 10), através da adoção destes mecanismos torna-se mais fácil identificar um aluno com 

DI: 

 

1) Prestar pouca atenção a detalhes e cometer erros por falta de atenção; 2) 

Dificuldades de se concentrar (tanto nas tarefas escolares quanto em jogos e 

brincadeiras); 3) Parecer estar prestando atenção em outras coisas numa 

conversa; 4) Dificuldade de se organizar para fazer algo ou planejar com 

antecedência; 6) Relutância ou antipatia em relação a tarefas que exijam 

esforço mental por muito tempo (tais como estudo ou leitura); 7) Perder 

objetos necessários para realizar as tarefas ou atividades do dia-a-dia; 8) 

Distrair-se com muita facilidade com coisas à sua volta ou mesmo com seus 

próprios pensamentos. É comum que pais e professores se queixem de que 

estas crianças parecem “sonhar acordadas.” Sintomas de hiperatividade e 

impulsividade (eles devem ocorrer frequentemente) [...]  

 

No aluno com deficiência intelectual, destacam-se as suas dificuldades em construir o 

conhecimento e também em demonstrar suas capacidades. Essas dificuldades são agravadas 

quando a escola trabalha na perspectiva do modelo tradicional de ensino onde o aluno somente 

recebe informações sem interagir e ser estimulado com os demais da turma. Essas escolas 

acabam por enfatizar a deficiência, inibindo o desenvolvimento da aprendizagem do educando, 

entretanto a ação pedagógica, surge assim uma necessidade de aquisição de conhecimentos 

teóricos e práticos, didático e pedagógico, contudo, com os alunos com Di, no cotidiano deste 

“protagonista” no processo educacional, sala de aula, ou seja, o professor. Segundo Batista et 

al (2006, p.7). 

 
Há que se levar em conta as escolhas do professor para ensinar e as do aluno 

para aprender. Essas escolhas não são espontâneas, aleatórias, mas demandam 

decisão, seleção de um caminho de aprendizagem, de uma metodologia de 

ensino, do uso de recursos didático-pedagógicos. Da parte do aluno, essa 

escolha é mais limitada, pois o professor, por mais que seja aberto e acessível 

ao modo de aprender do aluno, não está ensinando individualmente, mas 

desenvolvendo um trabalho pedagógico coletivamente organizado, que tem 

limites para essas diferenças. 

 

Outras formas de auxiliar a aprendizagem dos alunos com necessidades especiais ao 

conteúdo de Geografia é realizar uma aula de campo nos arredores da escola, pelo bairro dos 

quais convivem próximos da escola, pela cidade conhecendo os pontos turísticos e suas 

características culturais, visitando também lugares históricos que faz parte do turismo da cidade, 

serviços públicos e algumas privadas, e, a partir das visitas, desenvolver atividades em que os 

alunos relatam dos lugares que visitaram, sobre a principal características que mais admirou, 
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aliando essas atividades de recorte de gravuras que refere-se aos locais visitados, fazendo um 

recorte das imagens referente a aula de campo e dessa forma construindo um álbum de 

fotografia, diante desta prática o cérebro do aluno estará sendo estimulado. O Professor de 

Geografia necessita de trabalhar com seus alunos a questão da comunidade em que vivem, 

discutindo os problemas sociais, estimulando a maneira de pensar e agir em possíveis soluções. 

Isso será de suma importância que eles interajam e sintam-se importantes do lugar onde vivem 

e em lugares que frequentam. 

A escola é um espaço social onde se desenvolve o saber, a cultura e a formalização do 

conhecimento. É um local privilegiado onde sujeitos diferentes, que têm histórias de vida e 

aprendizagem individuais se encontram, trocam experiências e pela ação mediadora do 

professor produzem e consolidam conhecimento. Compreender que a Geografia é fundamental 

na formação do sujeito (aluno), não somente apenas como um meio para o acesso e construção 

do conhecimento, mas a possibilidade de ensinar a ter um olhar diferenciado, priorizando o 

processo educativo 

 

METODOLOGIAS 

 

A aula foi desenvolvida na Escola Municipal Professora Celina Guimarães Viana, no 

Bairro Barrocas, na cidade de Mossoró-RN, no dia 26 de novembro de 2019 das 14:00 até 15:30 

horas, com alunos do nível fundamental dos anos finais do vespertino. Inicialmente, foi feita 

uma apresentação geral do material a ser utilizado na aula para a equipe pedagógica. Houve 

também uma breve reunião com os professores e a equipe pedagógica para comunicar e explicar 

a metodologia que iria ser aplicada. 

A atividade teve início no período vespertino com quatro alunos de ambos os sexos e 

idades entre 12 a 13 anos (alunos que têm motivação, mas ao mesmo tempo dificuldades na 

aprendizagem). Cada aluno conserva memória a curto e longo prazo e quase todos são 

independentes, se locomovem por conta própria e alguns têm comprometimento na fala. Vale 

salientar que um apresenta síndrome de Down e os outros, em decorrência da DI, apresentam 

significativo grau de deficiência intelectual com potencial cognitivo reduzido, principalmente 

para habilidades de leitura, escrita e raciocínio logico, sendo o ritmo de aprendizagem lento 

para estas áreas. Nesta perspectiva, as especificidades quanto as necessidades destes alunos 

requerem (métodos educacionais), são ações de desenvolvimento organizado pelo professor, 

para se aplicado ao aluno, pelas quais organizam uma série de atividades de ensino para atingir 

um objetivo do desenvolvimento de aprendizagem do alunado (aluno), ao conteúdo especifico, 

relacionado com a educação. capazes de promover uma aproximação dos mesmos aos objetos 

de estudo. 

Pode-se dizer que a maquete no ensino da Geografia é um recurso didático bastante 

enriquecedor, contribuindo na compreensão dos conteúdos trabalhados à medida que põe o 

aluno diante do objeto do estudo de forma materializada, ou seja, permitindo que através dela 

ele visualize aspectos, formas, feições do objeto estudado. Portanto, a maquete tem por 

vantagem permitir a percepção do abstrato com a apreensão de conceitos, onde através da 

mediação pedagógica o aluno terá a percepção do processo de construção e montagem dos 

elementos, desenvolvendo um raciocínio lógico acerca dos conteúdos trabalhados e 

possibilitando ao professor alcançar os objetivos com êxito. Com isso o aluno especial 

compreende que a maquete não é algo isolado, não visto, mas sim uma das formas de 

representação do espaço vivido e construído pelo homem. As imagens abaixo destacam a 

importância de usar as maquetes para trabalhar com alunos portadores de necessidades especiais 

pois o mesmo facilita o modo de incluir com os demais colegas e é transformado de forma 

lúdica. 
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DESENVOLVIMENTO  

 

O levantamento de dados foi realizado através de questionários elaborados pelos 

professores: Ícaro, Fredson e Caio, graduados no curso de Geografia pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, contendo perguntas relativas à vivência escolar e 

percepção de aprendizagem acerca dos conteúdos geográficos, estas que foram aplicadas à 

quatro alunos diagnosticados com DI. Foram realizados também questionários com dois 

professores de Geografia e uma profissional da área pedagógica da Escola Municipal Celina 

Guimarães Viana. O reduzido número de alunos se justifica pela especificidade deste trabalho 

à deficiência intelectual, pois a escola campo dispunha de apenas quatro alunos com laudo em 

DI 

Os dados coletados e a seguir apresentados se fazem oportunos e de fundamental 

importância para a análise e reconhecimento das características de um aluno com DI, para 

assim, através da identificação das suas necessidades, se possibilitarem o desenvolvimento e 

aplicação de metodologias que conduzam estes alunos a um maior e melhor aproveitamento 

dos conteúdos ministrados.    

Tratam-se de alunos que frequentam a escola por um período de tempo considerado 

longo e, por receberem uma abordagem específica interdisciplinar e contextualizado dos 

conteúdos, vêm mantendo um satisfatório nível de aprendizagem sobre alguns conteúdos da 

Geografia. Foi constatado através de um diálogo entre alunos e o professor que aqueles 

apresentam um bom reconhecimento sobre a Terra e suas riquezas naturais, o espaço rural 

(sítios, fazendas) e urbano (bairros, centro), noção sobre municípios e a existência de regiões 

do Brasil (o que foi possível por meio de diferentes recursos pedagógicos como livro, mapas, 

Atlas). Vale ressaltar que por se tratar de alunos com deficiência intelectual, os conteúdos 

devem ser trabalhados na perspectiva de continuidade, com vistas a manter o domínio, mas 

necessitando de novas intervenções para efetivação da aprendizagem. 

A pequena quantidade de alunos para aplicação dessa metodologia favoreceu a 

abordagem diferenciada dos conteúdos, onde se fez de grande relevância o uso de recursos 

pedagógicos específicos e adaptados na realização das mesmas, de modo a propiciar um apoio 

mais intenso para que o aluno tenha uma segurança no desenvolvimento do processo de ensino 

e aprendizagem, bem como garantido o direito de acesso ao conhecimento e apropriação dos 

conteúdos abordados pelo professor.  

Para que a atividade proposta fosse bem compreendida pelos alunos, foi apresentada por 

meio de notebook cada etapa da mesma, explicando-se minuciosamente cada uma delas para 

que os mesmos pudessem entender o processo de construção do conhecimento sobre o jogo. Na 

fase inicial, ficou evidente que alguns dos alunos demostraram inquietação e outros 

tranquilidade, mas à medida que foi sendo desenvolvida a atividade, eles foram se envolvendo 

e se sentindo mais seguros com o que estava sendo proposto.  

Segundo momento, constatando a habilidade e facilidade ao responder coerentemente 

os questionamentos, pôde-se perceber que a maioria compreendeu as perguntas propostas, dado 

ao fato de terem respondido com coerência. Terceiro momento, foi aplicado um jogo em forma 

de quebra cabeça que compreendia dois mapas, um do Brasil e um do Rio Grande do Norte 

(RN). O mapa do Brasil foi dividido de acordo com a regionalização do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), cada uma com cores específicas. Além da diferenciação 

por cores, também foram reproduzidas pequenas imagens de pontos turísticos de cada região e 

colados em palitos de dente. A atividade com este mapa teve por objetivo permitir que os alunos 

identificassem a localização geográfica de cada região, diferenciá-las pelas formas dos seus 

territórios, bem com identificá-las através dos seus respectivos pontos turísticos representados 

nas ilustrações coladas aos palitos as quais os alunos iam fixando uma por uma na região a qual 

pertencia. Já o mapa do estado do Rio Grande do Norte foi reproduzido com base na divisão 
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político-administrativa, onde também os alunos puderam visualizar os limites municipais do 

estado, bem como reconhecer alguns deles através de pontos turísticos pois também foram 

reproduzidas e coladas em palitos de dente imagens de pontos turísticos de alguns municípios 

do RN, as quais os alunos iam fixando ao mapa à medida que iam reconhecendo. Dessa forma, 

os alunos tiveram total êxito na metodologia trabalhada pelo Professor de Geografia.  

 
Figura 1. Mapas do Brasil e Rio Grande do Norte       Figura 2. Mapas e as respectivas características 

      
Fonte: Autores, 2019.                                                    Fonte: Autores, 2019.  

 

Quarto momento na perspectiva de construir ideias prévias acerca do assunto trabalhado 

nos dois mapas, em um primeiro momento, houve um auxílio efetivo do professor ao aluno, 

garantindo dessa forma interação dos mesmos para se trabalhar melhor o jogo. Em um segundo 

momento, foi passado um slide mostrando um pequeno vídeo sobre o Brasil e as principais 

características de cada região (regionalização do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE). No terceiro momento, foi mostrado um slide exibindo, passa a passo, a montagem do 

jogo. No quarto momento, foi solicitado aos alunos que sentassem em seus lugares e o jogo foi 

posto sobre a mesa, aonde os alunos puderam ter total liberdade de manusear coletivamente. 

Alguns demostraram confiança no jogo e outros demostraram medo e dificuldade diante do 

momento prático. 

 

Figura 3. Apresentação do mapa do Rio 

Grande do Norte  - Regionalização do 

Brasil. 

 

                                              Fonte: Autores, 2019. 

Antes de finalizar o jogo com êxito foi passado uma tarefa de casa para reforçar o que 

foi aprendido em sala. Esta tarefa que consistiu em uma folha na qual constava um mapa do 
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Brasil solicitava aos alunos a pintura de cada região com cores diferentes. Feito isto, era 

requisitado ainda que os alunos nomeassem cada região e, por último, escrevessem, 

desenhassem ou recortassem e colassem uma figura de uma característica que representasse a 

região, marcando com um X a região onde se localizam.  

O jogo foi finalizado com êxito, havendo bastante interação dos alunos com o professor 

e auxiliares, sempre demostrando interesse, segurança e empolgação ao jogo. Apesar dos níveis 

diferenciados de aprendizagem desses alunos, foi gratificante ver a motivação, dedicação e 

atenção apresentados pelos mesmos ao jogo, os quais colocaram as peças corretamente em cada 

espaço, sempre observando as características de cada região e cidades. 
 

Figura 9. Conclusão da atividade com as crianças. 

 

 Fonte: Autores, 2019. 

Por fim, foram realizadas perguntas aos alunos pelo professor que estava aplicando o 

jogo sobre as dificuldades encontradas por eles e se essa metodologia ajudaria para a 

compreensão de determinados conteúdos de Geografia. Três alunos disseram ter sido muito 

proveitosa, já que os professores não explicam de forma detalhado o conteúdo e, dessa forma, 

eles acabam não acompanhando as metodologias. Uma aluna relatou junto ao seu auxiliar que 

se sente esquecida dentro da sala de aula pelas dificuldades que apresenta na compreensão dos 

conteúdos, afirmando que o professor não dá importância a sua aprendizagem. Contudo, os 

alunos demostraram interesse ao jogo e revelaram que gostariam de fazer uso de outras 

metodologias relacionadas ao conteúdo trabalhadas de forma lúdica.  

Quando se fala em estudar a cartografia das regiões brasileiras e suas características, 

logo nos remetemos somente aos dados físicos e humanos com uso de livros didáticos e neles 

inseridos inúmeros mapas, isso porque os mapas constituem uma das mais importantes 

ferramentas didáticas de representação e estudo do espaço geográfico. Contudo, não se percebe 

nos livros didáticos atividades lúdicas com uso de mapas, o que torna a utilização dessa 

ferramenta um desafio. 

Dentro dessa atividade lúdica, o jogo permitiu conhecer as regiões e suas características. 

Percebeu-se que a aplicação da mesma foi prazerosa e motivadora para aprendizagem dos 

alunos. Conclui-se que todos os alunos ao construírem o seu mapa lúdico estiveram atentos 
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quanto a representação proporcional, localização, cor, características, dimensão e encaixes 

corretos. 

 

CONCLUSÃO 

 

É de grande relevância que a educação especial seja simplificadora dos conteúdos, 

principalmente os mais abstratos, utilizando exemplos bem práticos, pois é a metodologia que 

faz o aluno compreender o conteúdo.  

 Constatou-se que no nosso país, a noção de educação inclusiva só passou a vigorar a 

partir da década de 70 e em especial, após a Constituição de 1988, a qual trouxe no seu bojo, a 

garantia de educação para todos, sem distinção de classes sociais. Nesta perspectiva, houveram 

vários avanços no que concerne a políticas inclusivas capazes de oportunizar o convívio escolar 

de estudantes que por apresentarem alguma deficiência, eram condicionados ao estudo no 

próprio domicílio, em escolas ou salas especiais ou até mesmo negados o direito à educação. 

 Na Geografia, as metodologias que fazem uso de recursos interativos, lúdicos e práticos 

sinalizam para um trabalho com melhor aproveitamento dos conteúdos e maior e mais eficaz 

compreensão por parte dos alunos com deficiência intelectual. Segundo Rey (2005, p.12), 

“sendo essencialmente pelos processos ampliados na construção do conhecimento, pela forma 

de se produzir o conhecimento”, à medida que estas metodologias permitem o toque, a 

percepção de formas e conteúdo, a distinção de cores e consequentemente associação entre os 

objetos e fenômenos, o aluno DI se apreende de forma mais significativa do elemento estudado. 

Esse tipo de metodologia é bastante positivo, pois permite aos alunos expressarem com mais 

liberdade e facilidade o seu pensamento e ideias sobre determinado assunto ou estudo. Dessa 

forma, é possível conceber a aprendizagem de maneira significativa e prazerosa, dada a 

importância da adaptação do conteúdo para uma transposição didática, para que o direito de 

aprender possa ser garantido e respeitado na escola de educação básica, na modalidade da 

Educação Especial. 

Neste diapasão, jogo apresentado por este trabalho monográfico foi de suma 

importância, pois permitiu que os professores conhecessem o nível de organização e sequência 

espacial que os alunos possuem, a atenção e memória de curto e longo prazo do aluno especial, 

principalmente daqueles alunos com deficiência intelectual mais significativa, e identificar 

também que a linguagem verbal é muito pouco utilizada. E, para atingir o objetivo final, 

recomenda-se que a sequência de atividades deve ser desenvolvida para dar suporte aos alunos 

na construção da sua aprendizagem.  
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RESUMO 

Vivemos a era da conectividade em rede, a qual é impulsionada pela presença massiva 

das tecnologias digitais em várias atividades cotidianas dos sujeitos. Não obstante 

dessa realidade, novas demandas e desafios surgem no processo educativo, que passa 

a acolher as necessidades dos habitantes do virtual em rede. Diante desse cenário, a 

partir de meados da década de 90 começaram a se estabelecer no Brasil políticas de 

incentivo à imersão e utilização das tecnologias digitais nas escolas de Educação 

Básica. O presente estudo tem como finalidade analisar pesquisas acadêmicas que 

discutem as políticas de tecnologias educacionais pensadas e implementadas para 

garantir a presença das tecnologias no currículo das escolas públicas brasileiras. A 

pesquisa é de cunho bibliográfico e foi realizada na Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações – BDTD. O levantamento do tipo estado do conhecimento e foi 

realizado por meio de um mapeamento das produções acadêmicas sobre a temática, 

assim, evidenciou-se múltiplas perspectivas de abordagens discursivas e 

investigativas. O trabalho estruturara-se em duas partes. A primeira expõe as 

principais políticas de imersão das tecnologias digitais no cenário brasileiro. A 

segunda, tece a análise de doze estudos que tiveram como objeto investigativo 

políticas constituídas para aliar artefatos tecnológicos à educação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas de tecnologias educacionais; Escola pública; 

Estado do conhecimento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Vivemos hoje em uma sociedade condicionada pelo uso das tecnologias digitais, as 

quais estão presentes nas mais variadas situações em que vivemos cotidianamente. Seja no 

trabalho, nos estudos ou no lazer, recorremos às redes tanto para nos comunicarmos quanto para 

adquirirmos conhecimento e informações. Diante disso, atualmente, viver em rede tornou-se 

um hábito necessário, uma vez que não há como fugirmos desse novo contexto que acarretou 

uma série de mudanças consideradas impactantes para os nossos antepassados.   

No cenário educacional, a efervescência do uso das tecnologias da informação e 

comunicação- TICS tem adentrado no espaço escolar através dos próprios alunos, nomeados 

por Serres (2013), de Geração Polegarzinha, sujeitos que lidam com intimidade com as novas 

tecnologias digitais, que não desgrudam dos seus celulares, tablets e notebooks, praticantes da 

Cibercultura, cultura contemporânea mediada pelo digital em rede (LEVY, 1999).  

A imersão das tecnologias em todos os contextos sociais faz emergir novos saberes e 

fazeres, surgindo assim, novas demandas e desafios no processo educativo. Frente a essa 

realidade, políticas de incentivo ao uso das tics nas instituições escolares passaram a ser 

pensadas, criadas e implantadas. As propostas de governo começam a ser discutidas, já na 

década de 80, através do I Seminário de Informática na Educação, realizado na Universidade 

de Brasília em 1981, e posteriormente em sua segunda edição na Universidade Federal da Bahia 

em 1983. Partindo desses eventos, a primeira proposta de política educacional que visa inserir 
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a informática nas escolas é criada, nomeado de Projeto Educação com Computadores- Educom. 

A partir desse projeto, o governo federal em parceria com o Ministério da Educação-MEC, 

secretarias de educação dos estados e municípios, bem como empresas de telecomunicação, 

formulam e implementam diversos programas, como Programa de Informática Educacional- 

PROINFO (1997), Programa um Computador por Aluno - PROUCA (2010).  

Diante das vastas discussões que circundam a temática tecnologias na educação, o foco 

desse trabalho é analisar como as políticas de tecnologias educacionais tem sido discutida nas 

produções acadêmicas. Nosso intuito é conhecer tais pesquisas, com ênfase em suas diferentes 

perspectivas de discussão. Para Maculan e Lima (2011) a comunicação científica fornece 

subsídios para percebermos universo informacional, com ênfase em suas abordagens teóricas 

diversificadas, epistemológicas e demais aspectos inerentes a uma área de conhecimento. 

Nesse sentido, foi realizado um estado do conhecimento utilizando os dados 

encontrados na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). A plataforma de 

busca integra pesquisas de teses e dissertações de diferentes programas de pós-graduação de 

universidades brasileiras. Assim como o estado da arte, o estado do conhecimento permite 

mapear o que tem sido produzido sobre uma temática. O que diferencia o Estado da Arte do 

Estado do conhecimento, é a busca de dados. Enquanto o primeiro requer buscas em diferentes 

setores de publicações, o segundo aborda apenas um setor das publicações sobre o tema 

estudado. Apesar dessa diferenciação ambos possuem o mesmo objetivo, segundo Romanowski 

e Ens (2006) “[...] de compreender como se dá a produção do conhecimento em uma 

determinada área de conhecimento, como em teses de doutorado, dissertações de mestrado, 

artigos de periódicos e publicações” (2006, p. 39). Dessa forma, consideramos relevante esse 

estudo, por oportunizar conhecer os temas mais e menos focalizado, como, onde, por quem tem 

sido abordados.  

O trabalho estrutura-se em duas partes. Na primeira, procuramos expor, brevemente, 

as principais políticas de imersão das tecnologias digitais no cenário brasileiro. Na segunda, 

apresentamos e analisamos os dados encontradas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações- BDTD a respeito das políticas de tecnologias educacionais. 

  

AS POLÍTICAS DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS: breve 

descrição  

Com o desenvolvimento crescente da informática e da acelerada expansão da internet 

surge novas formas de comunicação e de interação social. A realidade informacional 

transformou o nosso modo de agir e estar no mundo, tendo em vista que aonde quer que esteja 

sentimos a necessidade de estarmos conectados. Utilizamos a internet em diversas situações 

cotidianas, seja para navegar em redes sociais, interagir em bate-papos, estudar, compartilhar 

informações; viver em rede tornou-se um hábito cada vez mais necessário.  

Nesse sentido, surgem diversas demandas e desafios nas instituições educativas, tendo 

em vista que com a expansão da rede mundial de computadores, e com os dispositivos móveis 

gerou-se uma democratização do conhecimento onde todos, em qualquer tempo e espaço que 

estejam, tem acesso livre, rápido e fácil aos mais variados conteúdos disponíveis nas redes.  

Atentos a esse novo cenário, nas últimas décadas o governo brasileiro vem 

implementando políticas educacionais que visam a inclusão digital nas instituições escolares, 

com a finalidade promover e incentivar a utilização das tecnologias da comunicação e 

informação- TICS no processo educativo.   

As primeiras iniciativas relacionadas às políticas educacionais para imersão das 

tecnologias digitais no espaço escolar, aparecem com a criação do projeto EDUCOM - 

Educação com Computadores, em 1983 e posteriormente implementado nas instituições 

escolares em 1986. Seu objetivo principal estava pautado em estimular a pesquisa 
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multidisciplinar voltada para a aplicação das tecnologias da informática nos processos de 

ensino-aprendizagem.  

A partir do projeto EDUCOM, outras políticas foram criadas e implementadas, como o 

Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO) criado em 1997 através da Portaria 

a nº 522/MEC, foi instituído com a finalidade de disseminar o uso pedagógico das tecnologias 

de informática e telecomunicações nas escolas públicas de ensino fundamental e médio 

pertencentes às redes estadual e municipal. (BRASIL, 1997). O programa foi implantado com 

apoio da Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC). Seu funcionamento se deu de forma 

descentralizada, em articulação com as Secretarias de Educação do Distrito Federal, dos 

Estados e dos Municípios. Em cada unidade da Federação havia uma Coordenação Estadual e 

os Núcleos de Tecnologia Educacional – NTE. (SANTOS; HOEPERS, 2014). 

Cabe ressaltar que, o programa foi reformulado em 12 de dezembro de 2007, mediante 

a criação do Decreto n° 6.300, passando a denominar-se Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional- PROINFO com seu foco principal de utilização pedagógica dos recursos 

tecnológicos na educação básica. A home page do MEC- Ministério da Educação, apresenta o 

PROINFO da seguinte forma: Um programa educacional com o objetivo de promover o uso 

pedagógico da informática na rede pública de educação básica. O programa é destinado para 

professores e alunos da rede pública de ensino, e leva às escolas computadores, recursos digitais 

e conteúdos educacionais. Em contrapartida, estados, Distrito Federal e municípios devem 

garantir a estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores para uso os 

recursos provenientes do programa. (BRASIL, MEC, internet).  

O PROINFO é considerado pioneiro no que se refere a distribuição de computadores no 

âmbito da escola e foi elaborado como política pública de inclusão digital. O Programa ainda 

está presente em diversas escolas e é considerado a principal política de imersão das tecnologias 

no cenário da educação básica. 

Outra política do governo federal que visa a inclusão digital no cenário escolar, é o 

Projeto Um Computador por Aluno (Projeto UCA), inspirado na formulação do programa da 

One Laptop Per Child (OLPC), na qual propôs distribuir laptop para crianças de países pobres 

ou em desenvolvimento. O Projeto Um Computador por Aluno (UCA) foi implantado com o 

objetivo de intensificar as tecnologias da informação e da comunicação (TIC) nas escolas, por 

meio da distribuição de computadores portáteis aos alunos da rede pública de ensino. Foi um 

projeto que complementou as ações do MEC referentes a tecnologias na educação, em especial 

os laboratórios de informática, produção e disponibilização de objetivos educacionais na 

internet dentro do ProInfo Integrado que promove o uso pedagógico da informática na rede 

pública de ensino fundamental e médio. (BRASIL; MEC; internet). 

O projeto UCA foi proposto no Brasil em 2005, pelo governo do presidente Luiz Inácio 

Lula Da Silva, e criado através do decreto nº 6.300, de 12 de Dezembro de 2007 (BRASIL, 

2007). Os documentos apontam para a inovação proporcionadas pela imersão das tecnologias 

no processo educativo:  

 
a) o uso do laptop em um ambiente que permita a imersão numa cultura digital; 

b) a mobilidade de uso do equipamento, dentro e fora da escola; 

c) a conectividade por meio de redes sem fio conectadas à internet;  

d) e o uso pedagógico das diferentes mídias colocadas à disposição no laptop 

educacional. (BRASIL, 2007). 

 

 Vale destacar que, o projeto UCA, foi o pré-piloto do programa PROUCA, 

regulamentado pelo decreto n° 7.243, de 26 de julho de 2010, tem por objetivo promover a 

inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem de 

alunos e professores das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização de computadores 

portáteis denominados de laptops educacionais. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010). O 



 

  38 

Programa um Computador por aluno - PROUCA, iniciou em 2008, em Brasília, São Paulo, 

Porto Alegre, Palmas e Piraí-RJ. Vale destacar que, na sua fase inicial foram distribuídos 

gratuitamente laptops em mais de 300 escolas da educação básica, contemplando assim, 7.281 

professores e 120.766 alunos.  

 Diante do exposto, e assumindo a relevância desse tema no mundo contemporâneo em 

que emerge a necessidade de conectividade em todo e qualquer tempo e espaço, buscaremos a 

seguir conhecer como as políticas de tecnologias educacionais da Educação Básica tem sido 

abordadas nas pesquisas de Programas de Pós-graduação. 

 

A TESSITURA DO CONHECIMENTO: desvelando sentidos das produções acadêmicas 

acerca das políticas de tecnologias educacionais  

 

 Considerando que as tecnologias digitais tem sido cada vez mais imersas no contexto 

das escolas, adentrando nesse espaço através de políticas educacionais e por meio dos próprios 

alunos, procuramos conhecer como as políticas educacionais para a imersão das tecnologias 

digitais na educação básica tem sido tratada nas pesquisas acadêmicas.  

Para tanto, optamos em desenvolver o estado do conhecimento na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações- BDTD. Estabelecemos o recorte temporal entre os anos de 

1997 a 2019, levando em conta o ano (1997) de criação do PROINFO, política de maior 

visibilidade e consistência que deu início ao processo de universalização do uso das tecnologias 

no âmbito da escola pública do Brasil. Este programa é considerado o mais atuante por ter 

beneficiado milhares escolas nas áreas urbanas e rurais, tem-se consistido como política 

principal quanto ao uso de tecnologias digitais na escola, diante disso optamos pelo recorte 

temporal até o ano vigente (2019).  

Iniciando a busca em maio de 2019 utilizando alguns descritores sem o uso de aspas, foi 

possível encontrar os seguintes resultados: 

 
TABELA 1- DESCRITORES E RESULTADOS OBTIDOS 

Nº Descritores Número de documentos 

encontrados 

01 Tecnologias Digitais 4.413 

02 TICS 869 

03 TDIC’S 48 

04 Tecnologias digitais na educação básica 281 

05 Tecnologias digitais no currículo 307 

06 Políticas educacionais e tecnologias 906 
07 Políticas educacionais e tecnologias digitais na escola 55 

FONTE: Dados da autora 2019. 

Partindo dessas buscas, optamos por restringir aos trabalhos encontrados com os 

descritores: tecnologias digitais; políticas educacionais; escola, Como resultado, foram 

identificadas 55 pesquisas publicadas entre 2006 e 2019, sendo 21 teses (38,2% do total) e 34 

dissertações (61,8% do total). Nas buscas foi optado por não utilizar as aspas, uma vez que, ao 

coloca-las entendemos que houve uma restrição, aparecendo apenas 7 resultados, sendo deste, 

apenas 4 resultados estavam ligados ao foco da pesquisa.  

Nesse sentido, a partir da leitura dos títulos, resumos, introdução e considerações finais 

dos trabalhos foi possível aferir as perspectivas de discussão conforme constatado na tabela 2: 

 
TABELA 2 – ÁREAS TEMÁTICAS DAS PESQUISAS SOBRE POLÍTICAS DE TECNOLOGIAS 

EDUCACIONAIS 
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CATEGORIAS TESES DISSERTAÇÕES TOTAL 

Prática docente com 

uso de tics 

7 17 24 

Formação de 

professores 

2 1 3 

Políticas de inclusão 

digital 

4 7 11 

Educação inclusiva  

2 

2 4 

Avaliação das 

políticas de inclusão 

digital 

1 2 3 

Currículo  1 

 

0 1 

Concepção docente 

sobre as politicas  

1 0 1 

História da 

Informática 

1 0 1 

Educação a Distância 1 2 3 

Outros 1 3 4 

TOTAL 21 34 55 

FONTE: Dados da autora 2019. 

 

Podemos observar na tabela acima, a diversidade de temas abordados quando se trata de 

Políticas de tecnologias digitais. A temática Prática docente com o uso de tics aparece com 

maior quantidade de resultados, sendo 24 ou 43,6%. Cabe ressaltar que a maioria desses 

trabalhos apenas citavam políticas como o PROINFO ou PROUCA, mas não aprofundavam a 

discussão, outros, restringiam discutir a utilização de artefatos tecnológicos em práticas 

docente. O nosso foco estava em selecionar trabalhos que discutiam amplamente políticas de 

tecnologias educacionais. Na categoria intitulada de outros estão trabalhos que visavam discutir 

políticas de imersão das tics de outros países como Uruguai e Honduras, bem como política da 

educação Museal. Sendo assim, através das leituras realizadas das produções acadêmicas 

encontradas, concluímos que apenas 12 dos 55 trabalhos dialogam com a nossa temática de 

pesquisa. Dessa forma teceremos as análises a partir da seleção destes 12 estudos.  

As produções acadêmicas selecionados para análise, foram encontradas em 11 

programas de Pós-Graduação de 10 Instituições de Ensino Superior (IES) das regiões Sul, 

Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Observou-se maior concentração de publicações 

oriundas da UFBA, sendo 3 trabalhos, ou 25%. As demais instituições foram: UFTM, UERJ, 

UNESP, UNB, PUC-SP, UFCG, UFT, UFRGS E UNISINOS.  Dessa forma, é importante 

observar os variados estados brasileiros onde essas pesquisam foram realizadas, a saber: Bahia, 

Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, Rio grande do Sul e Distrito 

Federal.  

No que se refere ao tipo de IES, observou-se que 83,4% das produções acadêmicas 

foram realizadas em universidades públicas (10 trabalhos) e 16,6% foram realizadas em 

instituições privadas (2 trabalhos). Vale ressaltar que, dentre as públicas, houve predominância 

nas IES federais (6 ou 60%) diante das universidades estaduais, (2 ou 20%). Tais pesquisas são 

oriundas de programas de mestrado (8 ou 66,6%) e de programas de doutorado (4 ou 33,4%). 

Na tabela a seguir, procuramos detalhar as produções selecionadas para análise, para tanto 

elencamos aspectos como: autoria, ano de publicação, IES relacionada, objetivo da pesquisa e 

resultados obtidos. 

 
TABELA 3 – RESUMO DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS SOBRE POLÍTICAS DE TECNOLOGIAS 

EDUCACIONAIS 
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AUTOR/ANO/IES OBJETIVO RESULTADOS 
1- MARTINS (2012) / 

UNIVERSIDADE DO VALE 

DO RIO DOS SINOS- 

UNISINOS 

Analisar a reconfiguração de 

práticas e saberes operados por 

parte desses professores na 

tentativa de integrar o laptop as 

suas aulas de ciências. 

É necessário considerar alguns 

elementos relacionados aos saberes 

docentes a fim de contextualizar o 

problema dos saberes relacionados ao 

fazer ciência. Essa necessidade surge 

em função da constatação de que tanto 

nos espaços de formação do PROUCA, 

quanto na ação docente em sala de aula, 

o problema se apresenta como “não-

saberes”- um campo de tensões que 

emerge, não apenas, mas, 

principalmente, da presença da adoção 

do laptop na sala de aula. 

2- ROSA (2013) / 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL- 

UFRS 

Compreender o processo de 

desenvolvimento de projetos de 

iniciação científica elaborados 

por alunos da educação básica, 

mediante o uso das tecnologias 

digitais na modalidade Um para 

Um. 

Constatou-se que a presença dos laptops 

educacionais na modalidade um para 

um pode ser considerada um dos fatores 

desencadeadores de mudanças no 

contexto escolar. Isso porque a 

conectividade à rede mundial de 

computadores foi utilizada nas diversas 

etapas de desenvolvimento dos projetos 

de iniciação científica, bem como no 

compartilhamento de informações, 

tanto entre os professores quanto entre 

os alunos. 

3- COELHO (2014) / 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA BAHIA- UFBA 

Analisar as estratégias utilizadas 

pelo governo federal para a 

inserção das tecnologias digitais 

no âmbito escolar, desde a 

articulação entre os entes 

federados, até as relações com as 

políticas públicas em áreas afins, 

para a efetiva materialização de 

suas ações, a exemplo do Plano 

Nacional de Banda Larga 

(PNBL). 

As ações tem se constituído como 

política de governo e não de Estado; não 

há relações com políticas em áreas 

afins; apesar de estados e municípios 

terem firmado termo de cooperação 

técnica para implementação do Projeto, 

as insuficiências desses entes, no que 

tange a recursos financeiros, 

possivelmente compromete a efetivação 

do que foi pactuado. 

4- FOIS (2014) / 

UNIVERDADE DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO- UERJ 

Análise e compreensão do(s) 

sentido(s) da presença dos 

recursos digitais na escola e da 

tecnologia no campo 

educacional. Para tanto, define 

como objeto de estudo o 

Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional 

(PROINFO). 

A introdução das tics nas escolas surge, 

essencialmente, para responder à 

demanda do setor produtivo e não para 

estruturar novas dinâmicas e novos 

processos educacionais. Sendo assim, o 

PROINFO se apresenta como mais uma 

reforma pedagógica isolada e tem 

servido para reforçar a crise da 

formação cultural. Seus rumos precisam 

ser corrigidos para que se afigure como 

possibilidade de autorreflexão crítica e 

como a base potencial da emancipação 

dos sujeitos. 

5- SILVA (2014) / 

UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA- UNB 

Investigar o uso do computador 

PROUCA em seis escolas da 

Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, 

considerando o curso de 

formação da escola aplicado pela 

Faculdade de Educação da 

Universidade de Brasília (FE-

UnB). 

Nas seis escolas participantes do 

PROUCA DF, hoje, há o 

distanciamento do planejado para a 

execução do programa, nos seguintes 

aspectos: infraestrutura inadequada para 

suportar o computador PROUCA, baixa 

inclusão digital, dificuldade de acesso à 

Internet, descontinuidade do curso de 

formação, dificuldade de manuseio e 
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aplicação de estratégias cooperativas e 

colaborativas entre professores e alunos. 

6- SANTOS (2014) / 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA- 

UNESP 

 

A investigação busca mostrar 

que a educação surge como uma 

necessidade social, plenamente 

alinhada aos interesses políticos 

de cada época. 

As tecnologias digitais e o papel da 

educação escolar, ao mesmo tempo em 

que apresentam limitações e conduzem 

à alienação, em favor do sistema, 

também são capazes, pelo tipo de 

mediação que se estabelece, de produzir 

as condições materiais para uma 

superação. Promover o conhecimento 

crítico do sistema na sala de aula pode 

gerar o antídoto contra semiformação e 

permitir novas expressões de 

organização social. 

7- CRUZ (2016) / 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA BAHIA- UFBA 

Compreender como os 

profissionais da educação e 

comunidades escolares avaliam 

o impacto do uso das tecnologias 

digitais na educação pública do 

segundo ciclo do ensino 

fundamental (6º ao 9º) no 

município de Valença-BA. 

Inexistência de uma cultura de avaliação 

de resultados e de impacto do uso das 

TIC nas escolas públicas. 

Representações Sociais compartilhadas 

por esses atores no que tange à 

formulação e à implementação dessas 

políticas, aos fatores propulsores e 

restritivos ao uso das tecnologias 

digitais para o contexto da rede 

municipal e às demandas emergentes no 

campo da avaliação das referidas. 

8- ROSA (2017) / 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA BAHIA- UFBA 

Compreender os motivos para a 

definição das características 

técnicas e conceituais dos 

dispositivos móveis destinados à 

Educação através do Piloto do 

Projeto Um Computador por 

Aluno (UCA) e dos Programas 

Proinfo Integrado e PROUCA.  

O baixo custo foi fortemente 

determinante para a caracterização dos 

dispositivos, prevalecendo sobre outros 

aspectos, como desempenho, 

ergonomia, usabilidade e durabilidade, 

o que denota a necessidade de maior 

atenção quanto a relação custo-

benefício quando da especificação dos 

equipamentos para as escolas públicas, 

com o intuito de buscar pela proposta 

mais vantajosa à gestão pública e a 

Educação. 

9- RICHITELI (2017) / 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO TRIÂNGULO MINEIRO- 

UFTM 

Conhecer como as políticas 

públicas de inclusão digital estão 

contribuindo para a formação de 

quatro professores de quatro 

escolas públicas 

Mesmo com as dificuldades de 

infraestrutura enfrentadas pelos 

professores e as limitações dos cursos 

promovidos pelos programas de 

inclusão digital que têm um 

direcionamento muito técnico, os quatro 

professores encontram meios para 

integrar as tecnologias digitais em suas 

aulas. Os resultados também apontam, 

pelas análises das falas dos professores, 

que eles ainda não se sentem 

preparados, que para eles a formação 

para a integração das tecnologias 

digitais nas práticas pedagógicas é 

insuficiente e até mesmo superficial. 

10- OLIVEIRA (2017) /  

PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE SÃO PAULO-

PUC-SP. 

Compreender o processo de 

integração das TDIC ao 

currículo em uma escola pública 

municipal de uma cidade digital 

e mostrar que esse processo 

ocorre de forma espiralada. 

O processo de integração de TDIC ao 

currículo é fruto também da formação 

oferecida na escola. 

É no compartilhamento de 

conhecimentos que pode haver tanto o 

crescimento dos professores no 

processo de apropriação pedagógica de 
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tecnologias como também a integração 

de tecnologias ao currículo.  

11- SILVA (2017) / 

UNIVERDIDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE- 

UFCG  

Aprofundar o entendimento 

sobre a inserção das TICs no 

paradigma Um para Um e 

analisar o impacto do PROUCA 

fase II no rendimento dos alunos 

do Ensino Fundamental 

brasileiro. 

Os problemas de formulação e 

implementação do PROUCA relatados 

pela literatura, além de dificultarem sua 

execução e atrapalharem sua avaliação 

acabaram impossibilitando o maior 

aproveitamento do potencial do 

programa, que poderia ter atingido 

resultados muito mais positivos no 

rendimento dos alunos.  

 

12- RODRIGUES (2019) / 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO TOCANTINS- UFT 

Realizar uma análise da eficácia 

do Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional – 

PROINFO em escolas do 

Município de Gurupi-TO, nos 

anos finais do Ensino 

Fundamental. 

 

O Programa é parcialmente eficaz, ao 

cumprir, apenas em parte, os objetivos 

originais do programa, que são: 

proporcionar a inclusão digital e servir 

como ferramenta de apoio pedagógico 

e, dessa forma, não atende de maneira 

satisfatória aos alunos dos anos finais do 

Ensino Fundamental. 

FONTE: Dados da autora, 2019. 

 

Após a apreciação desses trabalhos podemos constatar as suas perspectivas de 

discussão. Os programas do governo federal, implementados em um dado cenário, foi a 

temática de maior interesse das produções acadêmicas, equivalente a 7 ou 58,3% dos trabalhos 

analisados. Ressaltamos que dentre as discussões estão os seguintes programas: 2 ou 28,6% 

voltados a criação, estrutura e implementação do Programa de Inclusão de Informática – 

PROINFO, e 4 ou 57,1% discute o programa um computador por aluno- PROUCA e por fim, 

1 ou 14,3% procura discutir de maneira conjunta o Projeto Um Computador por Aluno (UCA), 

Programas Proinfo Integrado e PROUCA. 

As demais pesquisas voltam-se a entender as políticas ligadas a questões específicas, a 

saber: Avaliação das políticas (2 trabalhos); formação docente diante da implantação dos 

programas de imersão das tics (1 trabalho), políticas de tecnologias educacionais no currículo 

escolar (1 trabalho) e aspectos socioeconômicos frente a implantação das políticas (1 trabalho).  

Nas leituras, procuramos analisar como essas políticas têm sido tratadas nas produções 

acadêmicas. Logo, buscamos entender qual a concepção assumida pelos autores sobre os 

programas, bem como, seus posicionamentos críticos quanto a questões ligadas as políticas, 

fundamentação teórica utilizada e defesas tecidas. 

Nesse sentido, os dois trabalhos (4 e 12) que discutem o PROINFO isoladamente 

buscam entender questões relacionadas a sua implantação no contexto de escolas da Educação 

Básica. A preocupação maior do trabalho 4 está relacionada com a compreensão dos sentidos 

atribuídos ao uso das TICS na escola, com ênfase no PROINFO. Já a pesquisa 12 busca realizar 

uma análise da eficácia desse programa. Ambos, concordam com as lacunas que o programa 

apresenta, culminando assim, na sua ineficácia. Para o autor 4 o problema maior está 

relacionado a sua estrutura na qual visa atender demandas do setor produtivo, já o autor 19 

aponta a falta de capacitação docente como principal entrave. 

 A formação de professores diante das políticas de tecnologias educacionais, é 

aprofundada no trabalho 9, aproximando-se assim do pensamento do autor do trabalho 19, no 

qual afirma que existe uma insegurança dos professores quanto ao uso dos recursos 

tecnológicos, pois, não sentem-se preparados, revelando que para eles a formação foi 

insuficiente e até mesmo superficial. O trabalho 10, busca entender o processo de integração de 

tecnologias no currículo, com ênfase na formação docente e no tempo disposto a escola na para 

implantação das tecnologias indicado pelas bibliografias como importante no trabalho 
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pedagógico. A referida pesquisa aponta para a importância compartilhamento de conhecimento 

para que a integração das tics no currículo escolar possa se efetivar.  

Os trabalhos 1, 2, 5 e 11, apresentam como temática o Programa Um Computador por 

Aluno- PROUCA. As pesquisas 1 e 2, tem como perspectiva analisar a proposta do Prouca 

aliada a práticas educativas, a pesquisa 1 nas aulas de ciências e a pesquisa 2 em projetos de 

iniciação científica desenvolvidos por alunos da Educação Básica. No que se refere ao trabalho 

5, esta parte da perspectiva do uso e concepção desse uso atribuídos pelos gestores e docentes. 

Já a pesquisa 11 busca avaliar os impactos do PROUCA na aprendizagem dos alunos.  

Vale salientar que os trabalhos reconhecem a importância de integrar os laptops do 

programa nas práticas educativas. Segundo Rosa (2013) “A presença dos laptops educacionais 

na modalidade um para um pode ser considerada um dos fatores desencadeadores de mudança 

no contexto escolar” (p. 8). Já Martins (2012) salienta que “O laptop, enquanto tecnologia, 

introduz uma nova dimensão pedagógica” (p. 15).  Além desse aspecto, três dos quatro 

trabalhos que tratam do PROUCA apontam dificuldades e entraves enfrentados no cotidiano da 

escola, a saber: formação docente insuficiente (2 trabalhos), dificuldade de articulação entre as 

ações do Governo Federal para a inserção das tecnologias digitais nas escolas (1 trabalho), 

problemas de diálogo entre as áreas técnica e pedagógica (2 trabalhos).  

Em suma, os sete trabalhos que discutem os programas supracitados, apresentam a 

relevância de suas implantações nas escolas, todavia, concordam com as lacunas que foram 

sendo apresentadas no cotidiano. Para apresentar os programas os autores recorreram aos 

documentos oficiais do governo, trazendo os decretos de sua implantação, histórico e sua 

estrutura. 

A avaliação das referidas políticas foi o enfoque dos trabalhos 3 e 7. O trabalho 3 apoia-

se no Projeto UCA para entender as articulações entre Ministério da Educação, escolas e 

universidades para a criação das políticas. Já o trabalho 7, procurou analisar como os impactos 

das políticas são avaliados pelos profissionais da educação e comunidades escolares do 

município de Valença- BA. Tais pesquisas reforçam algumas fragilidades já apresentas nos 

trabalhos anteriores.  A pesquisa 3, aponta que as lacunas são reflexo de uma desarticulação 

entre os entes responsáveis, com isso o PROUCA tem se constituído como uma política de 

governo e não de Estado. A pesquisa 7, aponta para inexistência de uma cultura de avaliação 

de resultados e impactos das tics na escola.  

O trabalho 9, do autor Richiteli (2017), buscou conhecer como as políticas públicas de 

inclusão digital estão contribuindo para a formação de quatro professores de quatro escolas 

públicas. A pesquisa aponta para limitações dos cursos promovidos pelos programas, pois a sua 

estrutura possui direcionamento técnico. Com isso, ocorre uma dificuldade do docente em 

integrar as tics a sua prática, mas isso não tem limitado os professores de utilizar os recursos 

tecnológicos em suas aulas. Paralela a essa discussão, a pesquisa 6, de Santos (2014), reitera 

que a forma com que as tecnologias digitais estão inseridas nas atuais políticas educacionais 

inviabiliza uma mediação pedagógica emancipadora, gerando impactos evidentemente 

enfrentados na prática escolar e na formação humana. Tais constatações, nos permite entender 

os inúmeros entraves vividos/sentidos pelos docentes. 

No que se refere ao tipo da pesquisa, 10 estudos denominam-se qualitativos, enquanto 

2 são elencados como quali-quantitativos. Para a coleta de dados, as técnicas utilizadas foram: 

entrevistas semiestruturadas (5 trabalhos), análise documental (7 trabalhos), observação-

participante (4 trabalhos), questionários (4 trabalhos), grupo focal (1 trabalho).  

Vale ressaltar que, pesquisadores se apropriaram de autores como Levy (1999), citado 

em 8 pesquisas, no qual discute sobre a sociedade da informação e comunicação, bem como, 

importância do uso das novas tecnologias na educação; Almeida (2009), citada em 7 pesquisa, 

com seus estudos sobre atuação do professor frente à realidade digital; Freire (1999), utilizado 

em 8 pesquisas, contribui com a discussão sobre práticas educativas;  Ball (1994), presente em 
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4 pesquisas, para corroborar com a discussão sobre o ciclo de políticas e os seus contextos, e 

ainda, Pretto (2011), citado em 7 pesquisas, com sua discussão sobre imersão de tics em salas 

de aula.  

 Podemos constatar que, os 12 trabalhos analisados apresentam em algum momento as 

fragilidades das políticas de imersão das tecnologias digitais nas escolas. Fatores como: 

formação de professores insuficiente e infraestrutura inadequada foram os aspectos mais 

citados. Nesse sentido, os trabalhos apresentam a contradição entre o discurso de acompanhar 

as transformações que trouxeram a modernização na sociedade, e as precariedades que 

aparecem nas instituições escolares brasileiras. Com isso, as potencialidades das tecnologias 

digitais tornam-se prejudicada, não conseguindo ultrapassar práticas tradicionais, mesmo que 

usando tics, mas numa perspectiva instrumental, na qual não supera aulas meramente 

expositivas, pesquisa de conteúdo, cópias, reprodução do já dito e escrito.  

Diante do levantamento e análise das produções acadêmicas, podemos constatar a 

centralidade em discussões relacionadas às políticas de imersão das tics nas escolas, trazendo 

para minha pesquisa grandes contribuições, tendo em vista que a diversidade de aspectos 

ligados às discussões, onde além de trazer o texto da política, discorreu como essa política é 

aplicada no cotidiano escolar, revelando vários elementos muitas vezes só percebidos no 

contexto da prática (MAINARDES, 2006).  

Problematizar como as tecnologias digitais têm sido inseridas no contexto da escola, nos 

convoca a refletir sobre as políticas de uso. Nesse sentido, percebemos a necessidade de 

entender como as políticas de tecnologias educacionais potencializam a utilização de tics para 

práticas de multiletramentos na escola. Rojo e Moura (2012), definem multiletramento como:  

 
Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente 

envolverá) o uso de novas tecnologias da comunicação e de informação 

(‘novos letramentos’), mas caracteriza-se como um trabalho que parte das 

culturas de referência do alunado (popular, local, de massa) e de gêneros, 

mídias e linguagens por eles conhecidos, para buscar um enfoque crítico, 

pluralista, ético e democrático - que envolva agência – de textos/discursos que 

ampliem o repertório cultural, na direção de outros letramentos” (p. 8). 

  

A pedagogia dos multiletramentos envolve questões além do letramento, pois considera 

aspectos como: a multiplicidade cultural da população e multiplicidade semiótica de 

constituição dos textos. Nessa perspectiva, o aluno é incentivado a postura crítica, autoral e 

autônoma, a sua imersão nas redes é considerada como potencialidade para novas 

aprendizagens, comunicação e interação.  

 Diante das pesquisas analisadas, percebemos a ausência de discussões nesse sentido. 

Com isso, a nossa pesquisa buscará entender os multiletramentos atrelados às políticas de 

imersão das tics no contexto escolar, levando em consideração ainda, as concepções docentes 

acerca desses aspectos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estado do conhecimento da produção acadêmica que teve como foco as políticas que 

incentivam a imersão das tecnologias digitais no espaço escolar permitiu conhecer a diversidade 

de enfoques que o tema vem sendo explorado. Além disso, evidenciou questões que são 

percebidas com clareza apenas no contexto da prática, haja vista que, a proposta de implantação 

das políticas chega às escolas através de seus textos (leis, decretos, projetos), todavia é no 

cotidiano onde política se aplica, que percebemos os seus entraves e lacunas vividas/sentidas 

no âmbito escolar.   
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 Cabe ressaltar que, a primeira política de tecnologia educacional foi implantada no 

Brasil há cerca de 36 anos atrás, a partir daí os equipamentos tecnológicos chegaram às escolas 

públicas, cursos de formação docente foram realizados, todavia não houve garantia de uma 

cultura digital no âmbito escolar, nem de uma educação de qualidade na qual utiliza esses 

artefatos como potencializadores de novas aprendizagens.  

Através dos trabalhos analisados, foi possível perceber que ainda se faz necessário 

investir na formação de professores para que haja garantia de espaços de reflexão sobre a 

utilização das tics pelos alunos, pois estes sujeitos são praticantes que atuam e interagem nas 

redes, e precisam construir competências necessárias no contexto digital, tais como: a busca e 

compartilhamento de conhecimento e informação com responsabilidade, autoria, autonomia.  

Além disso, duas pesquisas analisadas enfatizaram que o interesse pela imersão das 

tecnologias no ensino visa atender as exigências do setor econômico e produtivo. Com isso, 

muitos equipamentos que foram distribuídos nas escolas pelos programas possuem hardware e 

software diferentes daqueles comercializados no mercado comum, culminando assim em 

algumas limitações de uso. Tais equipamentos têm custo abaixo dos convencionais, tornando 

assim uma proposta vantajosa para o governo.  

Por fim, foi possível perceber que a presença das tecnologias no espaço escolar ainda 

não tem ultrapassado o uso técnico e instrumental, evidenciando assim, a necessidade de 

ressignificar a utilização desses artefatos, limitados a instrumentos de suporte em aulas 

meramente expositivas. Vale destacar ainda que, sentimos a necessidade dos pesquisadores 

trazerem os praticantes/alunos em seus trabalhos, demonstrando as percepções destes quanto 

aos artefatos tecnológicos que chegaram às escolas através das políticas educacionais.  
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CÍRCULO DE LEITURA:  

uma proposta didática para o ensino de literatura 

 

Alana Lessa do Nascimento Silva1 

 

 
RESUMO 

Pensar o ensino da literatura na escola é desafiador, principalmente para nós 

profissionais da linguagem, pois cotidianamente somos expostos a diversos tipos de 

textos, não somente no ambiente acadêmico, mas em várias esferas sociais que nos 

circulam. Diante dessa necessidade e percebendo lacunas em atividades de leitura 

trazidas pelo livro didático, o nosso artigo objetiva apresentar uma proposta de prática 

didática pedagógica e reflexiva a ser desenvolvida em uma escola de periferia, 

localizada na cidade de Fortaleza-CE. As ações decorrem das compreensões 

realizadas através da leitura de textos literários, realizadas através de um círculo de 

leitura, pelo fato do leitor ter a oportunidade de participar da construção dos sentidos 

do texto, concebendo significações distintas tão necessárias a uma educação crítica. 

Por esse motivo, destacamos a importância de utilizarmos o texto literário como 

recurso metodológico pelo caráter conscientizador que pode assumir em uma proposta 

de aprendizagem no estudo do texto. Como pressupostos teóricos utilizaremos 

Antunes (2010), Cosson (2018), Dolz (2004), Freire (1996), entre outros. Ao final, 

apresentaremos para a comunidade escolar sugestões de sequências didáticas a serem 

utilizadas na sala de aula com a finalidade de complementar o livro didático que é um 

instrumento de trabalho mais presente na vida do Professor, colaborando para a 

formação de leitores e cidadãos mais conscientes, reflexivos e capazes de construir 

uma sociedade mais racional e conhecedora de direitos e deveres. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Leitura crítica-reflexiva; Sequência didática. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Grandes são as inquietações e as mudanças, tanto sociais quanto discursivas, que estão 

a ocorrer no mundo. As informações circulam mais rapidamente e por meio das mais diversas 

fontes entre as pessoas, movimento que causa ansiedade pelo volume recebido, mas também 

pela necessidade de compreender os mais diversos textos que nos rodeiam. 

A linguagem, por ser considerada importante, é um dos elementos necessários para 

compreendermos as transformações ocorridas no mundo. Devido a isto, é que propomos, no 

processo de ensino-aprendizagem, o trabalho sobre o ensino de literatura. Para isso, sugerimos, 

como estratégia de composição textual, uma proposta de sequência didática a ser aplicada com 

alunos do 1o ano do Ensino Médio de uma escola pública da rede estadual cearense. 

A escolha da proposta didática deve-se ao fato de como professora de Literatura, senti 

a necessidade de utilizar outras estratégias complementares ao livro didático. Sendo assim, 

embasadas em Cosson (2018) que sinaliza a importância do trabalho com os círculos de leitura. 

Com isso, a interpretação, a compreensão leitora, incluindo o estudo da literatura deve 

perpassar pela sala de aula para que o aluno reconheça e valorize aspectos que influenciam a 

sua vida social de maneira crítica, pois é sabido que o conhecimento de múltiplas linguagens 

promove um letramento para o conhecimento e a socialização com o mundo real no qual o 

sujeito está inserido, contribuindo verdadeiramente para a formação do exercício da cidadania. 

 
1
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ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Quando pensamos no ensino da leitura na sala de aula, seja ela, individual ou coletiva, 

inicialmente, nós, enquanto professores, imaginamos e planejamos utilizar textos. Estes seguem 

uma determinada temática, previamente escolhida pelo profissional, abordando um gênero 

discursivo específico que, na grande maioria das vezes, segue a sequência sugerida pelos 

capítulos do livro didático. 

Posto isso, em seguida, já idealizamos como o processo de compartilhamento de saberes 

ocorrerá na sala de aula, pois, como já nos adiantava o mestre Paulo Freire (1996, p. 25), 

“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção”. Este é o ofício do professor, pois acreditamos neste formador que ultrapassa o 

conhecimento “bancário” e apresenta ao aluno uma nova visão de mundo, trazendo para o 

ambiente escolar as experiências que este sujeito possui e os complementa com os saberes 

conteudísticos agregando valor/saber ao sujeito. 

Segundo Koch e Elias (2015, p.11), o texto se constrói na interação, pois “a leitura é 

uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos”. Tais sentidos são 

evidenciados pela experiência do leitor e, por esse motivo, nos situamos em uma concepção 

sociocognitivo-interacional da língua por entendermos os sujeitos em constante processo de 

interação, já que, entendemos a língua como a relação primeira entre o homem e o mundo, a 

seguir: 

 
O texto pode ser tido como um tecido estruturado, uma entidade significativa 

de comunicação e um artefato sócio-histórico. De certo modo, pode-se afirmar 

que o texto é uma (re)construção do mundo e não uma simples refração ou 

reflexo (Marcuschi, 2008, p.72). 

 

Não é à toa que privilegiamos o uso dos gêneros discursivos em nossas salas de aulas, 

pois nos comunicamos mediados por textos em ação, justificando o interacionismo citado 

anteriormente. Os leitores, ao realizarem o “processamento textual” na atividade de leitura e 

produção de sentidos, como já nos adiantavam Koch e Elias (2015, p.39) “mobilizam vários 

tipos de conhecimentos” sendo que essa mobilização assumida pelo texto precisa do leitor para 

se concretizar, e isso ocorre através da concepção de sentidos que, segundo as autoras, trata-se 

de “[...] uma atividade de construção de sentido que pressupõe a interação autor-texto-leitor, é 

preciso considerar que, nessa atividade, além das pistas e sinalizações que o texto oferece, 

entram em jogo os conhecimentos do leitor” (Koch;Elias, 2015, p.37). 

A compreensão global do texto, visto em sua diversidade de suportes, deve ser o 

principal objeto de análise, pois “[...] qualquer palavra não pode acontecer em qualquer 

contexto e de sentido, portanto, não resulta pura e simplesmente de uma junção de palavras 

[...]” (Antunes, 1937, p. 99). É partindo desse pensamento que devemos atuar, enquanto 

professores, pois é necessário preparar o aluno para a inserção no mundo discursivo, 

apresentando-o às diversas construções que se darão no exercício da cidadania por meio da 

linguagem. 

É perceptível o fato de que o aluno está mais exposto às mais diversas formas e tipos de 

leituras, mas também devemos destacar que essa habilidade de leitura não garante o 

desenvolvimento de um leitor crítico que interage com “o mundo letrado” (Rojo; Batista, 2003, 

p.13). Neste momento, o professor tem um papel crucial de mediar os conhecimentos gerados 

pelas letras com a cultura que envolve o aluno compondo uma comunidade de aprendizagem 

que tenha sentido e gere significado para o estudante, “daí a necessidade de se trazer para a sala 

de aula textos que circulam na sociedade” (Brasil, 2006, p.20) em que haja debate e o 

reconhecimento de que os textos orbitam em diversos grupos sociais. 
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As análises mais comuns empreendidas na escola incidem sobre fragmentos, 

obscurecendo a visão inteira do que é dito e por que isso é feito, causando danos à compreensão 

textual em sua integralidade (Antunes, 2010). Interagimos de maneira discursiva, a expressão 

escrita ou falada dependerá do propósito comunicativo e das experiências linguísticas a que foi 

exposto o usuário da língua. Observemos que durante o processo de leitura o leitor interage e 

complementa o texto, contribuindo com a interpretação através de suas experiências prévias 

enquanto leitor e produtor de textos. 

A limitação da utilização do texto do livro didático faz com que na maioria das vezes, 

nós enquanto professores, não preparemos os aluno para as diversas situações de letramento 

que ele precisará no mundo social e nas relações com as pessoas, pois apresentamos ao aluno 

um texto e a partir dele iniciamos os questionamentos necessários para o entendimento da 

proposta pensada pelo professor, faz-se necessário “trazer para o espaço escolar uma 

diversidade de gêneros discursivos em que ocorra uma combinação de recursos semióticos, 

significa, portanto promover o desenvolvimento neuropsicológico de nossos aprendizes [...]” 

(Dionísio; Vasconcelos, 2013 p.19) . 

 
[...] é fundamental que o professor esteja consciente de que o ser humano 

possui uma específica capacidade de aprendizagem e de que, para 

compreendê-la, necessitamos ter conhecimento de algumas teorias que a 

expliquem, como a teoria cognitiva de aprendizagem multimodal de Mayer 

(2001;2009), que afirma que existe uma dupla capacidade de processamento 

de informação, verbal e a visual, e que o aluno, em uma situação de 

aprendizagem, poderá ter melhor êxito se estes dois canais utilizados de forma 

eficaz [...] (Dionísio; Vasconcelos, 2013, p. 20) 

 

Seguindo as Orientações curriculares para o Ensino Médio (Brasil, 2006), um 

documento normativo elaborado com a finalidade de contribuir com o professor, escola e 

prática docente que tem por objetivo preparar o jovem para o mundo atual e os desafios que é 

participar de uma sociedade complexa e em constantes modificações, a disciplina de língua 

portuguesa, no contexto do ensino médio, deve propiciar ao aluno o refinamento de habilidades 

de leitura e de escrita, fala e de escuta. 

Além da capacidade de reflexão sistemática sobre a língua e a linguagem (Brasil, 2006, 

p. 18), para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é de fundamental importância que 

"sejam garantidas aos estudantes oportunidades de experienciar fazeres cada vez mais próximos 

das práticas da vida acadêmica, profissional, pública, cultural e pessoal e situações que 

demandem a articulação de conhecimentos” (Brasil, 2017, p. 486). 

Em relação aos nossos alunos não é diferente, pois a grande maioria está condicionada 

apenas à leitura superficial. Isso nos faz repensar sobre as atividades de leitura, e do uso de 

outras estratégias pedagógicas que podem auxiliar o professor no exercício da profissão. 

A escola é o espaço em que a presença dos textos literários, irá contribuir para o 

desenvolvimento da leitura, pois leitura na sala de aula é um desafio constante para nós 

professores, seja no ensino fundamental ou médio, pois nossos alunos, apesar do advento da 

internet, que contribuiu para o acesso mesmo que de maneira desigual devido aos mais diversos 

problemas que temos presenciado em nossas escolas, principalmente no que se refere ao acesso 

de conexão, percebemos ainda que nossos jovens lêem pouco as obras consideradas clássicos 

da literatura brasileira, porém leem outros tipos de textos que circulam. 

O acesso ao material de leitura melhorou um pouco, mas são leituras em que na maioria 

das vezes são consideradas superficiais e pouco interpretativas. Isto exige do aluno uma atenção 

mais aguçada em relação ao texto escrito, temos a consciência de que o processo de leitura deve 

garantir que o leitor compreenda os diversos textos que se propõe a ler, pois “cabe ao aprendiz 

fazer sentido ao material que lhe é apresentado, mas cabe ao professor promover a seleção 
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adequada do material, levando em consideração as questões cognitivas subjacentes” (Dionísio; 

Vasconcelos, 2013 p.37-38). 

Ler é um processo interno, porém deve ser ensinado. Uma primeira condição para 

aprender é que os alunos possam ver e entender como faz o professor para elaborar uma 

interpretação do texto. Os alunos têm que assistir a um processo modelo de leitura que permita 

ver as estratégias em ação. 

 
[...] a escola tem forte papel no alfabetismo dos jovens quanto a textos 

multimodais, muito embora isso não tenha sido prioritariamente apontado em 

aulas de língua materna. Esse é o espaço amplo e aberto para quem deseja dar 

novos contornos às aulas de leitura e produção de textos." Ribeiro (2016, p. 

56). 

 

A necessidade de desenvolver um trabalho mais específico com os alunos surgiu a partir 

da vivência em sala de aula, pois sou professora em uma escola pública de Ensino Médio 

regular, cuja instituição é localizada na periferia da cidade, Fortaleza/CE, a única da região, 

pois as demais são profissionalizantes ou de tempo integral, portanto, nós absorvemos os alunos 

que moram nas redondezas da escola, nosso público é bastante variado, diferente do que ocorre 

nas demais escolas das redondezas que realizam seleção de alunos mediante apresentação do 

boletim de notas para ser averiguado desempenho e classificação de ingresso para 

prosseguimento de estudos. 

A escola funciona nos três turnos e oferta 1o, 2o e 3o ano do Ensino Médio, os anos 

finais da educação básica, um local bastante vulnerável em virtude do contexto social que a 

circunda. Trata-se de uma parte da cidade carente de diversos serviços, mas principalmente de 

alimentação, infraestrutura e condições mínimas para uma moradia digna. Diante de tantas 

necessidades ainda buscam bravamente uma vida melhor nos bancos escolares. 

O interesse por esta pesquisa iniciou a partir da seguinte situação: em determinada aula 

sobre literatura, apresentei uma atividade de leitura, seguida de uma interpretação coletiva para 

os alunos do 1o ano do ensino médio, Partilho do pensamento do grande Freire (1996), quando 

nos ensina de maneira muito verdadeira sobre leitura crítica: 

 
Não se lê criticamente como se fazê-lo fosse a mesma coisa que comprar 

mercadoria por atacado. Ler vinte livros, trinta livros. A leitura verdadeira me 

compromete de imediato com o texto que a mim se dá e que a me dou e de 

cuja compreensão fundamental me vou tornando também sujeito. Ao ler não 

me acho no puro encalço da inteligência do texto como se fosse ela produção 

apenas de seu autor ou de sua autora. Esta forma viciada de ler não tem nada 

que ver, por isso mesmo, com o pensar certo e com o ensinar certo (Freire, 

1996, p. ). 

 

Não somos preparados para esta “leitura de mundo”, como já nos adiantava Freire, em 

que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Inclusive, na mesma linha de raciocínio, 

não preparamos como deveríamos os nossos alunos para o letramento literário, através de 

círculos de leitura. 

Como citava Freire, em sua obra Pedagogia da Autonomia, “o ensino bancário é o 

processo que deforma o educando e o educador retrai a criatividade e não faz com que nós 

educadores apreendam o conhecimento de mundo do aluno e o aproveite como parte integrante 

de nossa aula enriquecendo dessa forma a nossa prática diária” (Freire, 1998, p. 27). 

Como educadora, também partilho desse mesmo pensamento e acredito que temos que 

agir como educadores-políticos, sempre partir da realidade concreta do nosso aluno e a partir 

desse conhecimento inserir novas vivências para esse jovem, não em tom moralizante, mas 
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partilhando vivências, construindo um saber, principalmente os jovens que estão iniciando um 

novo ciclo dentro do ensino médio, saindo do ensino fundamental e sendo apresentado a um 

novo momento e em relação a literatura é pela contribuição que esta disciplina agrega pelo fato 

de gerar reflexão através da leitura literária. 

 

METODOLOGIA 

 

De acordo com a conceituação de sequência didática apresentada por Dolz, Noverraz e 

Scheuwly (2004, p.82) que a define como sendo “um conjunto de atividades pedagógicas 

organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”, sendo 

estas atividades trabalhadas de forma sequencial, conforme quadro abaixo: 

 

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, 98)  

A proposta de aplicação da atividade partirá do reconhecimento do gênero conto  como 
uma prática social de uso da linguagem e que atende a um fim específico. Nessa fase  inicial, o 
professor apresenta aos alunos todas as informações necessárias sobre o projeto  comunicativo 
pretendido.   

Em seguida, no módulo direcionado para o reconhecimento do gênero narrativo  conto, 
recorre a diversos suportes para subsidiar a compreensão do gênero proposto. Realizando as 
seguintes etapas: sondagem para identificar o conhecimento prévio dos  alunos sobre o gênero, 
que deverá ocorrer através de questionamentos direcionados a  respeito de elementos 
composicionais do texto que deverão ser apresentados aos alunos em  formato de slide do office 
power point e projetadas na parede da sala com o auxílio de um  projetor de imagens para 
facilitar e viabilizar a visualização por todos os presentes.  

Em seguida deverá ocorrer a distribuição entre os alunos de diversos exemplos de  
contos para que os alunos conheçam os diferentes suportes em que eles podem circular  
(revistas, jornais de grande circulação, jornal do bairro, indicação de links de contistas  famosos 
no Brasil e no mundo pelo trabalho com esse gênero).   

A indicação inicial é a de explorar o material, ler, manusear, observar as imagens  
projetadas. Posteriormente o professor iniciará os questionamentos sobre os aspectos textuais 
do gênero textual conto que será trabalhado pelo professor com os alunos. A partir  do contexto 
de produção e seguindo as características do gênero, deverá suscitar a reflexão  sobre os 
seguintes questionamentos: Quem escreve, para quem, sobre qual assunto, com  que objetivo, 
onde poderão publicar? Quanto à análise linguística, realizamos o  reconhecimento da 
adequação de léxicos utilizados na construção textual bem como as  regras gramaticais que a 
constitui, através da identificação do léxico selecionado para cada  público-alvo.  

Partindo da reflexão iniciada por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.81) de que  não 
temos um procedimento perfeito para o ensino da expressão oral e escrita e da ciência  de que 
os modelos que temos não contemplam as seguintes exigências, como:  
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∙ Permitir o ensino da oralidade e da escrita a partir de um encaminhamento, a um só 

tempo, semelhante e diferenciado;  

∙ Propor uma concepção que englobe o conjunto da escolaridade obrigatória; ∙ 

Centrar-se, de fato, nas dimensões textuais da expressão oral e escrita; ∙ Oferecer um 

material rico em textos de referência, escritos e orais, nos quais os  alunos possam 

inspirar-se para suas produções;  

∙ Ser modular, para permitir uma diferenciação do ensino;  

∙ Favorecer a elaboração de projetos de classe; 

Quadro elaborado a partir das exigências listadas pelos autores: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.81)  

Entendemos que a proposta didática não contempla todo o conhecimento  referente a 

produção oral e escrita como já nos havia apontado os autores, mas temos a  intenção de 

apresentar gêneros que circulam no dia-dia do aluno e contribuir para que este,  sinta-se 

integrado nas mais diversas situações de comunicação.  

✔ APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO:  

Inicialmente o professor conversa com os alunos, despertando no aluno o interesse  pela 

temática, ao mesmo tempo que realiza o levantamento sobre os conhecimentos  prévios que o 

aluno tem sobre o texto proposto. Em seguida apresenta exemplos de contos  nos mais diversos 

suportes, impressos e digitais e estimula uma conversa sobre a  recorrência do gênero em 

análise.  

Para a atividade proposta o professor deverá deter-se em contos retirados de  suporte 

digital, neste caso o professor pode utilizar as ferramentas digitais que o aluno  dispuser como 

por exemplo; aparelhos de telefone celular, os tablets ou até mesmo utilizar  o laboratório de 

informática da escola, mas pensando na realidade da maioria da das  escolas públicas cearenses 

em que a maioria dos alunos ainda não receberam os tablets que  estão sendo entregues pelo 

governo estadual, adaptamos as imagens ao suporte impresso,  na intenção de que possa circular 

entre os alunos, que eles possam manusear, ler e atribuir  significados às imagens contidas nas 

charges.   

Para Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.83) "as sequências didáticas servem,  

portanto, para dar acesso aos alunos a práticas de linguagem novas ou dificilmente  

domináveis", mas que são necessárias para o conhecimento do aluno, pois os textos são  

distintos e são produzidos em condições diferentes e quanto mais textos os alunos forem  

expostos, mais probabilidade existe que ele domine, e produza textos de acordo com as  

situações de fala e escrita.  

 
MÓDULO 1 - APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO E INÍCIO DA PRODUÇÃO 
TEXTUAL  
 

O professor nesta primeira etapa do esquema apresenta para os alunos um projeto  que 
deverá ser desenvolvido pela turma, apresenta um problema de comunicação que  deverá ser 
resolvido, através da produção de um gênero escrito. Nesta etapa devem ser  definidos qual o 
gênero a ser abordado (O professor apresenta os contos sugeridos para  serem apresentadas aos 
alunos).  

Deverá responder aos seguintes questionamentos:  
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a) A quem se dirige a produção? Exemplo: pais, alunos e comunidade escolar  
b) Que forma assumirá a produção? Produção de Charges para serem divulgadas no instagram 
da escola.  

c) Quem participará da produção? Todos os alunos da turma.  

 

MÓDULO 2 - PRODUÇÃO INICIAL:  

 
- Nesta etapa o aluno realiza o primeiro encontro com o gênero proposto, é a realização  
concreta dos elementos que foram apresentados durante a exposição da situação  apresentada 
pelo professor, tem por objetivo desenvolver a capacidade do aluno no uso da  linguagem, 
utilizando procedimentos que são próprios do gênero conto.  

 

MÓDULO 3 - REFACÇÃO  

 
Nestes módulos são trabalhadas as deficiências apresentadas pelos alunos durante  o 

processo de produção do texto inicial, serão analisados os seguintes pontos, conforme  nos 
apontou Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 88). 

a) Representação da situação de comunicação; O aluno deve aprender a fazer a  
reprodução do gênero textual o mais próximo possível do destinatário do texto. b) 
Elaboração dos conteúdos; É a criação dos conteúdos que serão utilizados no  texto;  

c) Planejamento do texto; Trata-se da estruturação do texto de acordo com a  

finalidade que se deseja atingir ou do destinatário. 

d) Realização do texto; Adaptação vocabular à situação textual. 

 

MÓDULO 4 - PRODUÇÃO FINAL  

 
Neste módulo a sequência didática é finalizada com a produção final é aqui o  local em 

que o aluno aplica o conhecimento adquirido nos módulos anteriores e o professor  já consegue 
avaliar se o aluno produz o gênero proposto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Lacuna percebida durante a pesquisa para a composição do trabalho é a  necessidade de 

estudo sobre o uso dos gêneros literários através de textos que circulam  entre os jovens, pois 
isso facilita o acesso e sua aplicabilidade nas mais diversas áreas de  conhecimentos abordadas 
no ambiente escolar. Os professores precisam trabalhar cada vez  mais juntos e em uma relação 
simbiose com a finalidade de formar o cidadão crítico, não  apenas capaz de responder a 
questionamentos gerados pelas avaliações externas com a  intenção de ser promovido para o 
ano seguinte ou obter uma vaga na universidade, mas  principalmente preparar nossos alunos 
para a convivência/ interpretação dos textos gerados  pela sociedade.  

Com isso, obteremos o interesse do aprendiz em participar da atividade e ele  verá no 
que está sendo ensinado ou compartilhado um sentido maior e principalmente uma  
aplicabilidade na vida e no mercado de trabalho, atraí-lo para a escola para aprender com  ele, 
e não somente tentar empurrar um currículo, muitas vezes, considerado desagregador e  
descontextualizado.   

Quando o discente consegue perceber que a língua materializada através de um  texto 
exerce uma função social relevante, certamente sua relação com o estudo da língua  sofrerá 
mudanças uma vez que tudo aquilo que ele produzir terá funcionalidade em suas  relações 
sociais.   

Portanto, trabalhar com a proposta de sequência didática traz grandes benefícios  para 
o discente e torna a aula mais instigante par os atores envolvidos no processo ensino 
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aprendizagem, além de colaborar para a formação de um cidadão crítico.  
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RESUMO 

Diante do cenário em que estamos vivenciando e os problemas ocasionados por conta 

da pandemia do novo coronavírus, toda a realidade educacional teve que adequar-se 

a esse contexto.  As práticas docentes, como também a avaliação das aprendizagens 

das crianças vêm apontando lacunas onde haverá um reflexo bastante significativo 

nos próximos anos. Para continuar garantindo os direitos de aprendizagens dos alunos 

as escolas públicas adotaram o ensino remoto, os professores tiveram que reinventar-

se, descobrir novos meios e apropriar-se ainda mais das tecnologias para fazer o seu 

uso tentando desempenhar o melhor que fosse o seu trabalho. Mesmo assim, não se 

tem atingido o total de alunos matriculados nas turmas das escolas, muitos estudantes 

não têm o acesso à uma rede de internet para acompanhar. Sabemos que a avaliação é 

um instrumento fundamental para o processo educacional, ela problematiza e 

diagnostica a situação dos alunos com relação às aprendizagens, mas fornece também 

dados para que possa refletir o desempenho dos docentes, construindo uma práxis 

reflexiva sobre o trabalho desenvolvido pelo professor. A partir das condições em que 

o ensino vem sendo ofertado na rede pública nesse momento de pandemia e a 

dificuldade dos estudantes em ter esse acompanhamento das aulas, nos questionamos: 

como a avaliação vem sendo desenvolvida no ensino remoto? Será que o seu resultado 

vem sendo fidedigno com a real situação de aprendizagem dos discentes? Tendo em 

vista que as mesmas estão sendo realizadas com o apoio de pais ou responsáveis. 

Baseados nessas indagações queremos refletir: a avaliação vem cumprindo 

efetivamente o seu papel de aferir o nível de conhecimentos dos alunos? Assim como 

também proporcionando ao professor a oportunidade de autoavaliar-se. A avaliação 

vem apontando corretamente o nível de aprendizagem dos alunos? O nosso estudo é 

resultado de análises de entrevistas semiestruturadas com professoras de uma rede 

pública do Ceará, onde realizamos a pesquisa bibliográfica e de campo (no caso, 

entrevistas online) por conta das circunstâncias. Professoras relatam que não têm 

como identificar de forma exata se as avaliações são realizadas apenas pelos alunos 

ou se há a intervenção dos pais nas respostas, tendo em vista que são alunos de 1º e 2º 

anos do Ensino Fundamental e precisam do auxílio de adultos. Esse fato contribui para 

que haja uma incoerência dos resultados das avaliações com o verdadeiro grau de 

aprendizagens das crianças. Podemos perceber que a avaliação não vem atingindo o 

seu objetivo como deveria. Por conta da forma que vem sendo desenvolvida ela vem 

denotando características de uma avaliação somativa, onde a mesma expressa apenas 

números para obtenção de aprovação ou reprovação ao final do período letivo. A 

avaliação não vem refletindo a efetiva aprendizagem dos discentes, dificultando assim 

a intervenção docente na melhoria dos níveis de aprendizagens. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação; Aprendizagem; Práticas docentes. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em um momento difícil com a pandemia do novo coronavírus encontramos obstáculos 

em diversas áreas, com a Educação não poderia ser diferente. 

São incontáveis as discussões e debates acerca dos problemas ocasionados pelo fato das 

escolas estarem, ou terem ficado um bom tempo fechadas. Pais de alunos e sindicatos de escolas 

particulares defendem o retorno às aulas presenciais alegando a enorme defasagem na 

aprendizagem e nos rendimentos dos estudantes, assim como também, problemas psicológicos 

que estão adquirindo. 

Porém, não é só esse olhar que temos tido. Enquanto educadores estamos executando 

ações que nos trazem reflexões sobre as nossas práticas pedagógicas como um todo e 

consequentemente as aprendizagens dos alunos. Estamos aqui nos referindo à avaliação 

especificamente. 

Com o tipo de ensino adotado: remoto, professores tiveram que reinventar-se, descobrir 

novos meios tecnológicos para que suas aulas e atividades pudessem alcançar a todos os 

estudantes. Com tudo isso, muitos ainda não conseguem ter acesso à uma rede de internet ou 

os pais  e responsáveis não possuem um celular. 

Diante dessas condições em que o ensino vem sendo ofertado na rede pública, as práticas 

docentes, como também a avaliação da aprendizagem das crianças vêm apontando lacunas onde 

haverá reflexos bastante significativos nos próximos anos. 

É a partir dessa realidade que nos questionamos: como a avaliação vem sendo 

desenvolvida no ensino remoto? Será que o seu resultado vem sendo fidedigno com a real 

situação de aprendizagem dos discentes? Tendo em vista que a mesma está sendo realizada com 

o apoio de pais ou responsáveis. 

Baseados nessas indagações queremos refletir: a avaliação vem cumprindo efetivamente 

o seu papel de aferir o nível de conhecimentos dos alunos? Assim como também 

proporcionando ao professor a oportunidade de autoavaliar-se. A avaliação vem apontando 

corretamente o nível de aprendizagem dos alunos? 

No decorrer das práticas pedagógicas o professor utiliza um instrumento de extrema 

importância que é a avaliação. A mesma tem o objetivo de aferir o nível de conhecimentos dos 

alunos. É através dela que o docente poderá verificar se a aprendizagem foi consolidada 

efetivamente, assim como também, poderá autoavaliar-se e repensar suas metodologias. 

Ao falar sobre avaliação, devemos mencionar que para Luckesi (2009), a avaliação 

manifesta-se como um ato dinâmico que qualifica e subsidia o reencaminhamento da ação, 

possibilitando conseqüências no sentido da construção dos resultados que se deseja e vem 

planejando. Luckesi (2009, p. 174) ainda afirma que, “A avaliação da aprendizagem na escola 

tem dois objetivos: auxiliar o educando no seu desenvolvimento pessoal, a partir do processo 

de ensino-aprendizagem e responder à sociedade pela qualidade do trabalho educativo 

realizado”. Ou seja, podemos dizer que as avaliações mostram o retrato das aprendizagens dos 

discentes e também do trabalho dos docentes. 

A avaliação direciona as ações (práticas) do professor, pois ela serve como um meio que 

guiará e apontará para que caminho seguir, onde deverá voltar, se deverá prosseguir ou não para 

que o desempenho do seu trabalho reflita em aprendizagens satisfatórias de seus alunos. 

Sabemos que no ensino remoto temos um contexto diferenciado ao que estávamos 

habituados, onde os alunos vivenciavam a maior parte das ações educativas na escola (em sala 

de aula). Acompanhando o ensino de forma virtual há uma flexibilidade e ainda devemos 

ressaltar que: quando trata-se de crianças, precisam do auxílio de um adulto na execução de 

atividades e até mesmo nas avaliações. Todavia, esse auxílio tem ultrapassado o limite 

necessário. 
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Ao acompanharem os discentes em suas avaliações, muitos chegam a indicar as 

respostas fazendo com que os estudantes apenas reproduzam o que está sendo dito. Assim 

sendo, não contribui para que de fato a avaliação desempenhe sua real função. 

Sant’Anna (2014, p.31) aponta que: “Avaliação é um processo pelo qual se procura 

identificar, aferir, investigar e analisar as modificações do comportamento e rendimento do 

aluno, do educador, do sistema, confirmando se a construção do conhecimento se processou, 

seja este teórico (mental) ou prático”. A mesma é vista como um processo, que por meio dela 

os docentes podem verificar os conhecimentos e habilidades dos discentes. 

Em consonância com o que foi colocado, Ciasca, Melgaço, Vieira (2017, p.191) 

apontam que: a avaliação é de suma importância para a qualidade do ensino, pois com as 

informações coletadas, mediante os resultados, é possível refletir sobre o que está sendo feito 

nas escolas e implementar ações de melhoria no sistema de ensino. 

Reiteramos a relevância da avaliação para o processo educacional. A mesma contribui 

para um melhor ensino, melhores práticas pedagógicas e consequentemente para a elevação dos 

índices de aprendizagens. 

Nesse sentido, Libâneo (1994) complementa que a aprendizagem é uma atividade 

planejada, intencional e dirigida, mas não é algo que acontece solto, espontâneo ou por acaso. 

Aprendizagem e ensino devem caminhar juntos formando assim uma unidade. Para que haja 

uma boa aprendizagem, precisa haver boas práticas e um bom ensino. A avaliação deve estar 

sempre bem inserida nesse dinamismo. 

 

OBJETIVOS 

 
O nosso estudo tem como objetivos: 

●  Apontar como a avaliação vem sendo desenvolvida no ensino remoto das escolas  públicas 

do município de Pacatuba- Ceará; 

● Verificar os resultados das avaliações bimestrais fazendo um comparativo com avaliações 

(testes orais) de leitura e escrita; 

● Refletir o papel que a avaliação vem desempenhando nesse contexto de ensino remoto. 

 

METODOLOGIA 

 

Foi desenvolvido um estudo de caso, onde as informações necessárias foram obtidas 

através de pesquisas bibliográficas e de campo. 

O método de pesquisa Estudo de caso, segundo Stake (1998), caracteriza-se como 

estudo aprofundado de uma unidade em sua complexidade e em seu dinamismo próprio. 

A abordagem (tipo de pesquisa) será qualitativa. 

Na pesquisa bibliográfica foram realizados pesquisas e estudos a partir dos autores: 

Libâneo, Luckesi, Sant’Anna, entre outros. 

De acordo com Carvalho (1989, p.154) “A pesquisa bibliográfica é realizada através da 

identificação, localização e compilação dos dados escritos em livros, artigos de revistas, 

publicações de órgãos oficiais etc”. 

No que concerne à pesquisa de campo, foi utilizado como instrumento de investigação 

a entrevista semiestruturada de forma virtual com 6 professoras de 3 escolas públicas do 

município de Pacatuba- Ceará. 

A escolha pela entrevista deu-se pela contribuição que as docentes dariam informando 

como eram suas aulas, suas atividades e as avaliações desenvolvidas. 

As docentes entrevistadas lecionam as disciplinas de Português e Matemática. Três 

trabalham com turmas de 1° Anos e três com turmas de 2° Anos. 
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Podemos dizer que são profissionais efetivas e que possuem ampla experiência com 

turmas de alfabetização (1° e 2° anos). Assim sendo, contribuíram bastante com informações 

necessárias para o desenvolvimento de nosso estudo.  

A coleta e análise dos dados foram interpretados seguindo todos os objetivos 

pretendidos. 

 

 RESULTADOS 

Em tempos de pandemia pelo qual estamos passando nos deparamos com inúmeras 

dificuldades, não só para os alunos e os pais, como também para os professores. 

Na rede pública de ensino, pais ou responsáveis criticam a forma como o ensino 

(remoto) vem sendo ofertado, pois é difícil terem acesso a uma rede de internet, um computador 

e até um celular. Muitos não têm um tempo disponível para acompanhar e ensinar os conteúdos 

e atividades, ou não têm conhecimentos suficientes para auxiliar os estudantes. 

Em contrapartida, docentes buscam reinventar-se e aprimorar ainda mais os seus meios 

tecnológicos para desempenharem o seu trabalho da melhor forma possível. 

Porém, com todo esse contexto, desde o ano passado professores do Ensino 

Fundamental, especificamente de 1° e 2° Anos, no decorrer dos seus trabalhos sentindo que 

algo não estava correto. Era como se alguma prática executada não estivesse tendo a função 

esperada. Tratava-se das avaliações das aprendizagens. 

Ao realizarem as avaliações de rotina de leitura e escrita com seus alunos por meio de 

recursos por aplicativos do celular e comparando com os resultados das avaliações bimestrais 

de Língua Portuguesa e Matemática respondidas através de outro aplicativo, perceberam 

incoerências. Nos resultados das avaliações de leitura e escrita identificavam que boa parte das 

crianças não liam e não escreviam de forma alfabética. Já em suas respectivas avaliações ao 

final do bimestre, apontavam resultados com níveis bem elevados, ou seja, como se fossem 

alunos leitores e com nível de escrita alfabética. 

Foi a partir daí que docentes das turmas já mencionadas se questionaram: a forma em 

que a avaliação vem sendo desenvolvida no ensino remoto tem sido adequada? Os seus 

resultados vêm indicando o real nível de aprendizagem dos alunos? A avaliação vem cumprindo 

o seu verdadeiro papel de aferir os conhecimentos e habilidades dos estudantes?  

Durante entrevistas realizadas com professoras de 1° e 2° anos de 3 escolas públicas 

municipais, foram feitos questionamentos do tipo: como estão sendo as aulas remotas? Quais 

meios ou aplicativos estão usando? 

As docentes afirmaram que desde o início das aulas remotas utilizam o aplicativo 

Whatsapp. É por meio dele que se tem o contato e interação com os alunos e seus responsáveis 

no grupo criado por cada turma da escola. As postagens de aulas e atividades são feitas nesses 

grupos. 

Grande parte das professoras utilizam também aplicativos onde são gravados 

vídeoaulas, como: XRecorder, Inshot e Kine Master. Uma minoria utiliza o Google Meet, onde 

acontece a interação síncrona. Nele professores e alunos estão conectados em tempo real 

possibilitando assim o processo do ensino e aprendizagem instantaneamente. 

Outras indagações foram: como as avaliações estavam sendo realizadas? Os seus 

resultados condiziam com a realidade? 

Obtivemos como respostas que as avaliações bimestrais são realizadas a partir da 

plataforma Google formulários, onde elaboravam a avaliação, gerava-se um link onde os 

estudantes tinham o acesso e respondiam marcando as respostas corretas. 

Todavia, como estamos nos referindo à turmas de 1° e 2° Anos do Ensino Fundamental, 

sabemos que correspondem à crianças que por vezes não têm desenvolvido a habilidade da 

leitura e escrita e precisam do auxílio de um adulto para que possam compreender e responder 

as questões. 
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É nesse momento que os familiares ou até professores de aulas particulares acabam 

passando do limite adequado no apoio do ensinar como fazer. 

Segundo as docentes, em conversas com os responsáveis, os mesmos relatam que leem 

a avaliação, porém, muitas vezes quando a criança não consegue responder, eles indicam as 

respostas corretas ou até pesquisam. 

Pais de alunos justificam que não dispõem de tempo para ajudar nos estudos dos filhos 

e que algumas vezes também não teem paciência com os mesmos. As professoras destacam que 

conhecem alguns casos em que os responsáveis não são alfabetizados. Tudo isso implica no 

processo educacional das crianças. 

Paralelo a esse fato, as professoras realizavam a cada bimestre avaliações de leitura e 

escrita através de vídeo chamadas e verificavam que boa parte dos discentes não estavam no 

nível alfabético da escrita e não liam sequer palavras. 

De acordo com as docentes entrevistadas, nas avaliações bimestrais de Português e 

Matemática a maioria dos alunos tiravam as notas 8.0, 9.0 e 10. Entre eles estão aqueles não 

alfabetizados. Nesse ponto, já podemos observar as incoerências. Já a minoria que apresentava 

coerências em seus dados analisados (resultados de avaliações) atingiam notas como: 7.0, 8.0, 

9.0 e 10 (alunos leitores) e 5.0 ou 6.0 (alunos não leitores).  

As docentes questionavam-se: como podiam as avaliações bimestrais apontarem 

resultados (notas) incompatíveis com o real nível de desempenho dos alunos? Como uma 

criança consegue ler, compreender e responder uma avaliação completa, obter uma excelente 

nota, se na realidade não encontra-se ainda alfabetizada? 

Contudo, as docentes foram fazendo análises comparativas e os resultados sempre 

indicavam divergências. As mesmas perceberam que: de cada turma com 20 a 22 alunos, apenas 

6 a 7 denotavam conformidade entre as avaliações orais e escritas (por vídeo chamadas) e as 

realizadas por plataformas do Google formulários. 

No entanto, puderam perceber que com essa forma de ensino e de avaliar, não estão 

obtendo êxito em relação ao objetivo da avaliação. 

Não se pode então considerar o grau de aprendizagens dos alunos com exatidão, pois há 

essa disparidade, levando-se em conta que acontece a intervenção de familiares nas respostas 

respondidas nas avaliações feitas na plataforma do Google. 

De certa forma, as professoras sentem um pouco de dificuldade no decorrer do seu 

trabalho, como nos planejamentos: adiantar um certo conteúdo, continuar ou não (dependendo 

do retorno apontado). Não tem como haver a autoavaliação, pois não há uma clareza nos 

resultados das aprendizagens. Uma das professoras fala que não tem como autoavaliar-se de 

forma regular e por conseguinte, repensar suas ações e suas práticas de ensino. 

Torna-se inviável acompanhar se houve ou não a consolidação das habilidades dos 

objetos de conhecimentos por parte das crianças e até a intervenção para a melhoria nos níveis 

de aprendizagens. 

Para Libâneo (1994, p.221), “[...] O planejamento é um meio para se programar as ações 

docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão ligado à avaliação”. 

De acordo com o referido autor, o planejamento é um instrumento de extrema relevância 

para o trabalho do professor e está intimamente ligado à avaliação. 

Conforme Padilha (2001, p.30), “O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de 

tomada de decisão sobre a ação, de previsão de necessidades e racionalização do emprego de 

meios necessários para a concretização de objetivos”. 

Com esse tipo de avaliação por conta do ensino remoto, torna-se claro que a maioria dos 

discentes estão apenas reproduzindo o que é dito pelos adultos. 

A avaliação vem apresentando características de uma avaliação somativa, onde o que 

importa são apenas quantidades (notas, números) para a obtenção de uma aprovação ou 



 

  61 

reprovação ao final do ano letivo. A mesma não está tendo a sua verdadeira função no processo 

educacional. 

As docentes afirmam que há uma imensa preocupação de todo o sistema educacional 

com relação às defasagens nas aprendizagens e até com a evasão escolar e que as mesmas estão 

fazendo todo o possível para desenvolver um trabalho de qualidade para as crianças: postando 

sempre vídeo aulas, contações de histórias literárias, atividades, revisões, vídeo chamadas para 

o acompanhamento da leitura e escrita etc.  

A comunidade onde as escolas estão inseridas são bem carentes, muitas vezes vivem de 

ajudas e doações. Com isso, as escolas permaneceram abertas para o apoio ao que estivesse ao 

alcance, como: entrega de alimentos, de livros e atividades xerocadas. Porém, sabemos que 

trata-se de um trabalho em conjunto: família e escola caminhando juntos para que possamos 

obter inúmeros avanços e excelentes rendimentos. O professor ou a escola sozinhos não 

conseguem trabalhar sem a ajuda familiar.      

 

CONCLUSÃO 

 
Podemos concluir que a forma de avaliação desenvolvida no ensino remoto tem 

dificultado o trabalho do professor no sentido dos encaminhamentos dos planejamentos e suas 

metodologias. 

Todo o contexto não tem contribuído para a clareza nos resultados de desempenho dos 

estudantes, pois a família ultrapassa os limites no apoio do ensino, fazendo com que haja uma 

maquiagem do retrato dos níveis. 

As crianças estão sendo apenas reprodutoras de respostas já prontas e com isso não 

acontece a produção do conhecimento. Nesse sentido, nos próximos anos teremos grandes 

reflexos de defasagens nas aprendizagens dos discentes. 

A avaliação não vem atingindo o seu objetivo como deveria, como também não vem 

refletindo o real nível de aprendizagem dos alunos. Isto é, não vem cumprindo o seu verdadeiro 

papel, que é de aferir os conhecimentos para que a partir dela o professor possa intervir para 

garantir efetivas aprendizagens. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo refletir acerca das estratégias didáticas 

utilizadas no ensino de História no contexto das aulas remotas no Ensino Médio. Para 

isso, parte-se da realidade de uma escola pública estadual na cidade de Mossoró/RN. 

Compreende-se que o período da pandemia do Covid-19 representou um grande 

desafio, na medida em que gestores, professores e alunos tiveram de se adequar, 

dentro de suas possibilidades, a uma situação inédita em suas vidas. O currículo e a 

prática pedagógica foram adaptados. De modo que é pertinente refletir sobre os 

desafios vivenciados e as experiências didáticas e formativas que possibilitaram o 

desenvolvimento das aulas remotas. Nisso, utilizou-se redes sociais, mídias digitais 

(podcast), participação em olimpíadas, criação de material didático, dentre outras 

estratégias. Em conjunto, desenvolveu-se a percepção de que cada vez mais se 

apresenta a importância de atuar de forma humanizada e com protagonismo, e não 

apenas uma ação técnica e automatizada, a fim de desenvolver um ensino coerente e 

viável com a realidade social presente na rede pública, coadunando com o que Freire 

(1996) aborda sobre “ensinar exige compreender que a educação é uma forma de 

intervenção no mundo”. Ainda, a experiência com estudantes de estágio 

supervisionado também se configurou como espaço formativo, ampliando a reflexão 

sobre a atuação docente nesse contexto em particular. Apesar disso, é salutar perceber 

que o uso do digital no meio educativo acabou por revelar sérias lacunas no sistema 

educativo, desde a dificuldade de se realizar uma formação continuada específica ao 

contexto digital, até à ausência de assistência digital que proporcionasse acesso à 

educação pelos estudantes mais carentes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de História; Ensino Médio; Escola Pública; Ensino 

Remoto. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pandemia do covid-19, que afetou o Brasil de forma massiva a partir do mês de março 

de 2020, fez com que as escolas passassem por transformações. Tais mudanças foram tanto de 

ordem estrutural, mas sobretudo, de ordem didático-pedagógica. O universo virtual, antes o 

"terror" da sala de aula, foi inserido repentinamente enquanto aliado e a base de todo o processo 

de ensino e aprendizagem. 

Da educação básica à educação superior, o professor se viu diante de desafios que ora 

os fez desenvolver sua prática, ora questionar se realmente atuar como professor(a) era o 

trabalho a continuar investindo o seu tempo. Isso porque o ensino virtual coloca o professor não 

apenas diante do alunado, mas também de frente com suas maiores limitações, seja ela técnica 

e/ou didática, em um cotidiano de pressão e urgência. O novo reflexo educacional 

proporcionado pela tecnologia ampliou ainda mais a responsabilidade dos professores, que 

passaram a ter ainda mais trabalho diante dessa nova perspectiva educacional, tendo que 

desenvolver uma série de habilidades para de fato conseguirem acompanhar o atual processo. 
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A chamada “era digital” é reconhecida em muitas sociedades como um tempo de 

profundas transformações. De modo rápido e objetivo, devido à pandemia de Covid-19, as aulas 

passaram a estar vinculadas à tecnologia. Diante disso, a especificidade do virtual nos coloca 

na necessidade de problematizar seus pontos positivos e negativos. Nenhum processo 

educacional é totalmente assertivo. Uma boa aula é realmente aquela que consegue usar toda a 

tecnologia possível a seu favor? Muitas lições podem ser compartilhadas da experiência com o 

ensino remoto, na medida em que estimula o professor a encontrar novos meios de exercer a 

sua prática. 

Nesse sentido, o presente artigo visa refletir acerca das estratégias didáticas utilizadas 

no ensino de História no contexto das aulas remotas no Ensino Médio. Parte-se da realidade 

vivenciada em uma escola pública estadual na cidade de Mossoró/RN. Em conjunto, 

desenvolveu-se a percepção de que cada vez mais se apresenta a importância de atuar de forma 

humanizada e com protagonismo, e não apenas uma ação técnica e automatizada, a fim de 

desenvolver um ensino coerente e viável com a realidade social presente na rede pública. 

 

ENSINO DE HISTÓRIA E NOVOS CONTEXTOS SOCIAIS E EDUCATIVOS 

 

A História enquanto componente curricular representa um desafio àqueles que não 

possuem interesse pelo passado e suas relações com o presente. A fama de “matéria decoreba” 

acabou prevalecendo por muitas décadas. A partir da ampliação do uso da tecnologia, a História 

escolar acaba por ter reformulado esse entendimento, visto que cada vez mais se faz importante 

o conhecimento do passado para compreender tantos acontecimentos recentes que tomamos 

conhecimento diariamente. Ao mesmo tempo, percebe-se a dificuldade de se ensinar História 

em meio às limitações do uso da internet, considerando-se que os acessos se concentram muito 

mais a finalidade de uso pessoal, e não para fins de conhecimento e aprofundamento do que se 

é estudado formalmente. 

Com a reforma do Ensino Médio (Lei 13.415/2017) e a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), o ensino de História vem passando por um processo de mudanças também 

em seu campo curricular. Inserida na área das Ciências Humanas, a História junto com a 

Geografia, Sociologia e Filosofia, tem a incumbência de formar estudantes a partir de contextos 

globais e locais. Sendo um trabalho complexo, visto que lida com temporalidades diversas, a 

História também vê reduzido o seu espaço de atuação com as novas demandas curriculares.               

O desenvolvimento de novas didáticas passa a fazer parte do novo contexto educacional, 

distanciando-se do estilo tradicional de ensino – de uma história linear – na qual os livros 

didáticos não são mais os únicos meios de instrução. De modo que a história já é contada de 

outra forma, evidenciando a complexidade desse conhecimento para as novas gerações. 

Uma das perguntas que talvez mais sejam feitas na atualidade é “para que devemos 

estudar História?”. Temos um contexto em que há o crescimento de pensamentos radicalizados 

e dicotômicos, e a prática do ensino de História tem sido cada vez mais questionada. Em uma 

pesquisa realizada por Rocha (2009), realizando-se esse questionamento anteriormente citado. 

As respostas se concentraram em dois grupos: estudar a história para aprender sobre o passado; 

e outro grupo percebeu apenas uma finalidade pragmática, fora do objeto de aprendizagem e 

que prioriza o rendimento escolar ou as futuras oportunidades de trabalho. Contudo, também 

houve o desinteresse em responder. Apesar de os resultados dessa pesquisa terem sido 

publicados em 2009, os questionamentos feitos acerca dessa problemática ainda são atuais e 

fáceis de serem reconhecidos em um ambiente escolar. 

Com a pandemia, o ensino de História se tornou ainda mais desafiador. Compreende-se 

que o indivíduo que consome o conteúdo virtual rapidamente muda seu foco: uma notícia que 

"viraliza", já é notícia velha no mesmo dia em que é publicada, tão logo outra mais interessante 

ou "viral" apareça nas redes sociais. Nisso, a compreensão histórica dos fatos também vai se 
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diluindo, posto que o tempo de reflexão e análise de um acontecimento a partir do viés histórico 

necessita de um tempo maior que depure o conteúdo com qualidade e acurácia. 

A mediação pedagógica passa a assumir novo enfoque, no qual o professor é orientador 

e incentivador. Para isso, a adoção de abordagens investigativas faz com que o conhecimento 

do componente curricular deixe de estar centrado na exposição docente, e seja priorizada 

práticas que visem desenvolver atitudes, valores e habilidades que tenham como base o que as 

competências gerais da BNCC apresentam. Isso porque dentro da concepção de uma educação 

integral, tanto a sala de aula, quanto a escola precisa ser instigante e acolhedora. 

 

A EXPERIÊNCIA COM O ENSINO REMOTO DE HISTÓRIA 

 

 A experiência aqui relatada tem como espaço de ação uma escola da rede pública 

estadual do Rio Grande do Norte, localizada no município de Mossoró. A professora regente 

de sala de aula é licenciada em História e Pedagogia, especialista e mestre em Educação. No 

período de aulas remotas ficou responsável por ministrar as disciplinas de História e Projeto de 

Vida, para 11 turmas do Ensino Médio, compreendendo os 2º e 3º anos. De início, as aulas 

remotas concentraram-se no uso de redes sociais e plataformas digitais. Neste tópico 

delinearemos algumas estratégias didáticas e vivências que pontuaram o trabalho nesse 

contexto. 

Com a portaria nº 343 (BRASIL, 2020) decretou que as instituições de ensino estavam 

permitidas a substituírem as aulas presenciais por aulas remotas em um período de 30 dias, 

desde março de 2020. A medida, de âmbito nacional, levou aos Estados e municípios a irem 

adequando os seus sistemas de ensino com portarias próprias e observando o desenvolvimento 

da pandemia ao redor do mundo. Nesse contexto, a educação escolar acabou por vivenciar um 

período de altos e baixos, esperanças e frustrações, considerando-se sobretudo, a angústia de 

milhares de estudantes sem acesso à educação via meios tecnológicos. 

O ensino de história tem sido cada vez mais desafiador dentro da realidade escolar com 

o decorrer dos anos, seja pelo desinteresse dos alunos que afirmam que a história sirva para 

“entender o passado e assim não deixar que se repita no presente ou no futuro” ou pelo 

estereótipo de ser uma matéria que não contribui para a vida prática e cotidiana. Em um cenário 

em que se torna cada vez mais corriqueiro o compartilhamento de fake news, é possível observar 

os impactos que essa prática vem ocasionando na formação de opiniões e a necessidade da 

História enquanto campo do conhecimento intervir nesse aspecto. 

Professorar remotamente é um desafio. Além do estudo para desenvolver habilidades 

digitais, o professor precisa ser criativo no que concerne ao conteúdo a ser trabalhado. Dentro 

dos esforços de buscar um ensino interessante, não apenas para o estudante, mas que seja 

estimulante para o próprio professor, algumas estratégias didáticas foram utilizadas. O 

reconhecimento e a adaptação a um contexto virtual de ensino fazem com que tenhamos a 

percepção da dimensão das transformações que já vinham ocorrendo antes mesmo da pandemia 

de Covid-19: 

 
As sociedades, os sistemas de ensino, as escolas e universidades enfrentam, 

em nossos dias, novas e complexas demandas formativas, em face das 

exigências postuladas pelo crescente volume de redes informacionais e de 

diversificação cultural a que as pessoas são submetidas em seus cotidianos 

(CAIMI, p. 65, 2009). 

 

Resgatando a pertinência do pensamento de Paulo Freire nesse contexto de aulas 

remotas, é salutar pensarmos na prática educativo-crítica. Freire (1996) reforça o perigo de 

sermos neutros e indiferentes, e considerando o processo de mudança pelo qual estamos 

passando no meio educacional, é importante que não fiquemos reduzidos apenas a ter uma 
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compreensão mecanicista da História, e muito menos uma compreensão subjetivista idealista. 

Estar no meio digital requer ações que levem à mobilização, intervenção e revelação das 

verdades contidas no curso dos acontecimentos. 

Brito (2009), ao escrever sobre a cibercultura, coloca-nos que esta é uma nova 

reconfiguração da cultura em si, sendo analisada pelo ambiente digital que se manifesta no 

chamado “ciberespaço” – um lugar virtual que facilitaria a conexão de forma global, sendo um 

marco histórico decisivo para a socialização da humanidade ajudando como facilitador do 

aprendizado. Esse novo espaço eletrônico e digital transformou o ambiente acadêmico se 

tratando como parte de uma evolução dentro da questão educacional, fortificando as bases 

digitais e cognitivas sendo uma tendencia irreversível dentro do processo liberal do curso e da 

própria lógica do capitalismo atual. Assim, 

 
O ciberespaço seria a dimensão que possibilita a conexão de toas as qualidades 

subjetivas, que permite que os bilhões de cérebros sejam meramente 

considerados como neurônios do grande cérebro universal. As subjetividades 

teriam, enfim, seu lugar de encontro por excelência (BRITO, 2009, p. 141). 

 

Logo, trabalhar com o grande volume de informações já disponível e considerando os 

conteúdos que envolvem o componente curricular História, tornou-se um desafio selecionar 

temáticas dentro de um espaço de aula ainda mais reduzido e limitado. De modo que uma das 

primeiras ações didáticas a serem adotadas se referiu ao material didático que precisava ser 

produzido e acessado pelos estudantes. Isso porque no período que envolveu os meses iniciais 

da pandemia de Covid-19, os estudantes não haviam recebido ainda o livro didático, principal 

recurso e apoio didático, até aquele momento, para os estudantes. 

 Sobre esse aspecto relativo ao livro didático, Sacristán (2000, p. 158) escreve: 
 

Seguramente, entre nós, a melhoria do ensino também se deve, em boa parte, 

à maior qualidade dos livros-texto, mas falta, no entanto, uma política de 

intervenção decidida para fomentar a pesquisa e experimentação de materiais 

alternativos; algo que as editoras ou não podem se permitir quando são fracas, 

ou não têm necessidade de fazê-lo para colocar seus produtos no mercado 

quando são fortes. Em nosso caso, não existe tradição nem possibilidade à 

vista de que entidades privadas, empresas, fundações, instituições de pesquisa, 

universidades etc., entrem nesta dinâmica, como ocorreu noutros países 

desenvolvidos. Ou a administração pública incentiva-a ou ninguém se 

preocupará com isso. 

 

 O fato é que dentro do contexto pandêmico, a produção de material alternativo para as 

aulas de História se tornou urgente e necessário. Apesar do professor não ser formado para atuar 

com a produção desses materiais, e muito menos receber incentivo para isso, houve uma 

necessidade imediata em compactar o material para que o aluno consiga absorver. Assim, o 

aprendizado foi simultâneo, entre saber utilizar as ferramentas necessárias para sua produção, 

quanto a curadoria das informações a serem compartilhadas com os estudantes. Abaixo, 

visualiza-se exemplos dos materiais produzidos durante o período de aulas: 
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Figura 1 – Exemplos dos materiais didáticos produzidos para as aulas remotas de História 

 

 A produção do material demanda tempo e conhecimento para trabalhar com design, 

coisas que normalmente um professor não possui. Uma plataforma bastante utilizada no 

decorrer dos semestres após o início da pandemia foi o Canva, que apesar de ser simples à 

primeira vista, requer um certo nível de curiosidade e prática para conseguir produzir um bom 

material.  

Outra estratégia utilizada para prender a atenção dos alunos durante a aula síncrona, ou 

seja, ao vivo, foi a utilização de slides projetados com tópicos sucintos e diretos do conteúdo, 

para que estes possuíssem uma base em que se apoiar durante a resolução das atividades. Para 

isso, utilizou-se o Google Meet. Aliás, o Google apresenta uma série de plataformas de uso 

integrado que é extremamente benéfica e muito utilizada no ensino remoto. Dentre eles há o 

Google Meet, Google Forms, Gmail, Google Drive, Google Docs e Google Sala de Aula, que 

combinadas facilitam a interação de aluno e professor, já que não há a necessidade de baixar 

nada e estarem disponíveis tanto para uso em computadores como em smartphones e tablets. 

 Paralelo a isso, a novidade da aula remota resultou em uma grande limitação no 

aprendizado do aluno. Apesar de muitos materiais disponíveis on-line, a falta de acesso a 

computadores e/ou a internet para estudar e acompanhar as aulas resultou em um alto número 

de evasão escolar devido a necessidade dos alunos em se inserirem no mercado de trabalho para 

auxiliar na renda familiar. Além disso, os professores foram prejudicados ao terem que se 

adequar a forma de ensino remoto sem nenhum preparo prévio ou renda extra para adaptar-se 

ao novo modelo de ensino.  

Em uma pesquisa divulgada pelo GSMA (Associação Global do Ecossistema Móvel)4 

em 2019, há mais de 5 bilhões de pessoas que já possuem e usam algum tipo de aparelho celular. 

E entre os jovens, o uso exacerbado é ainda mais comum devido ao aumento e aperfeiçoamento 

de plataformas digitais de interação social como TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, 

Clubhouse, Facebook, dentre vários outros.  

De acordo com Santos Junior e Monteiro (2020), o acesso a informações está cada vez 

mais rápido, ocasionando no surgimento de novas tecnologias e modificando a todo instante o 

conceito de inovação. Estes mesmos autores compreendem as tecnologias digitais como 

recursos eficientes nas aulas remotas, apesar dos professores se sentirem limitados por falta de 

formação apropriada para a sua utilização. 

De forma a buscar a inserção do trabalho docente em outros meios digitais, um perfil 

específico no Instagram (@profajailmaoliveira) foi gerado, e um canal criado no YouTube, a 

 
4
 Pesquisa disponível em: https://www.gsma.com/  

https://www.gsma.com/
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fim de que possibilitassem uma aproximação maior com os estudantes e estimulassem o seu 

acesso às aulas remotas. A plataforma que teve um aumento significativo no número de 

professores que a utilizam foi o YouTube. Muitos professores têm optado por gravar as aulas e 

disponibilizar para os alunos, já que grande parte deles não conseguem acompanhar as aulas de 

forma síncrona. De início, notou-se um interesse maior em acompanhar as aulas, todavia tal 

atividade representou um tempo maior de planejamento, conhecimento tecnológico e de mídia 

por parte da professora regente. 

 

 
 

Figura 2 – Canal do Youtube gerado para apoio às aulas remotas e docência on-line 

 

Desenvolver a aprendizagem em formato on-line e em diferentes plataformas adaptadas 

ao aparelho de telefone celular é um processo árduo e que envolve muitos detalhes. Sobre a 

aprendizagem móvel, Conforto e Vieira (2015, p. 45) assim a entendem: 

 
A abundância de recursos e de conte dos físicos e digitais, aliada à ampliação 

dos serviços de conexão móvel com a Internet, de armazenamento em nuvem 

e a evolução da telefonia celular, promoveram o surgimento de uma nova 

modalidade de educação, a Aprendizagem Móvel. 

  

Assim, tal aprendizagem móvel, além do uso do Instagram e Youtube, teve sua interação 

ampliada para o WhatsApp e a plataforma de uso de professores e alunos da rede de ensino, o 

Sigeduc. Para tanto, mais uma vez se deu atenção a detalhes gráficos e técnicos, a fim de se 

adaptar a uma linguagem jovem e atrativa para o estudante do Ensino Médio. A organização 

das salas ficou a cargo da professora, dividindo-se por turmas, cada uma com um logotipo 

próprio. A organização dos conteúdos no Sigeduc também se deu forma semanal, com a 

disponibilização de materiais e links dos momentos síncronos e assíncronos. 

Ainda durante esse período de aulas remotas, aconteceu a experiência com o estágio de 

docência, com estudantes da licenciatura em História da UERN. Tal momento se deu em 

condição bastante atípica, visto não ser possível realizar uma regência de fato e proporcionar 

uma formação de qualidade para os estagiários naquele momento. Mesmo assim, a experiência 

do estágio demonstrou que a nova gerações de professores precisam estar abertos à essa 

configuração digital do ensino e pensar de forma integrada em soluções mais atrativas para o 

ensino de História no Ensino Médio. 

Outras estratégias foram utilizadas para manter os estudantes interessados na aula 

remota de História. Citamos como exemplo dois projetos em que houve a participação de 

estudantes secundaristas bolsistas dentro do Programa de Iniciação Científica para o Ensino 

Médio (PIBIC-EM) do CNPq e UERN. O primeiro projeto se intitulou “Podcast: uma história 
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que a escola conta”, no qual foram produzidos quatro episódios5 do programa “O H da questão”. 

O segundo projeto foi a composição de uma equipe para as Olimpíadas Nacionais de História 

do Brasil, edição 2021, no qual se conseguiu chegar até a quarta fase do evento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em sentido geral, refletir acerca da experiência docente durante o período de pandemia 

é reconhecer que o trabalho de um professor no Brasil ainda se encontra com muitos desafios 

que deveriam estar sanados: disponibilidade de internet nas escolas, recursos específicos na 

garantia de acesso às aulas remotas fornecido pelo poder público, conscientização social acerca 

da importância de se acompanhar as aulas e reconhecimento dos profissionais da educação, 

mesmo em contexto virtual. 

 Não raras vezes o professor escolar se viu diante de questionamentos quanto ao seu 

trabalho. Estar em casa acabou gerando uma percepção errônea de “férias permanentes”. 

Políticos e a imprensa reforçaram uma característica preguiçosa para o grupo de professores, 

sendo uma atitude equivocada e que desprestigia o trabalho realizado durante todo o contexto 

da pandemia. Exemplo disso foi a fala do deputado Ricardo Barros, em abril de 20021: 

 
“É absurdo a forma como estamos permitindo que os professores causem 

tantos danos às nossas crianças na continuidade da sua formação. O professor 

não que se modernizar, não quer se atualizar. Já passou no concurso, está 

esperando se aposentar, não quer aprender mais nada", disse Barros em 

entrevista à CNN Brasil (UOL Educação, 2021) 

 

 É com frustração e pesar que lemos notícias que aprofundam a crise e a desvalorização 

do trabalho docente brasileiro. Muitos professores tiveram a ética e responsabilidade de 

continuarem seu trabalho de forma remota, abrindo suas vidas e deixando de lado aspectos de 

sua privacidade para atender aos estudantes. Problemas da ordem de acesso, desigualdade social 

e evasão escolar não competem aos professores resolver, mas sim, o poder público e político, 

que parecem demonstrar ineficiência quanto a isso. 

 Ainda, perceber a docência como atividade de ação na realidade, sem ignorar os 

problemas que dela transcendem, e corroborando com o que Freire (1996, p. 103) no que 

concerne a uma educação emancipadora: 

 
Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos, é o meu testemunho ético 

ao ensiná-los. É a decência com o que faço. É a preparação científica revelada 

sem arrogância, pelo contrário, com humildade. É o respeito jamais negado ao 

educando, a seu saber de “experiência feito” que busco superar com ele. Tão 

importante quanto o ensino dos conteúdos é a minha coerência na classe. A 

coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço. 

 

Diante desse quadro, é notório percebemos que estamos em um momento de transição 

dentro do aspecto educacional via era digital. Dentre tantas propostas, um dos caminhos que 

podem ser desenvolvidos está a formação continuada. Quando se trata do campo da História, é 

uma questão complexa, isso porque associar História e Tecnologia passa por problematizar 

sobre fatos históricos, verdade e construção de narrativas midiáticas que muitas vezes distorcem 

ou sem amparo de fontes, acontecimentos importantes. 

O conhecimento histórico foi de certa forma “invadido” pelo meio tecnológico sendo 

assim forçado a se embocar na missão de não perder seus princípios mesmo com as 

 
5
 Os episódios podem ser acessados via https://anchor.fm/ohdaquestao/episodes/A-Rdio-e10b124  

https://anchor.fm/ohdaquestao/episodes/A-Rdio-e10b124
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modificações, onde se deve buscar um ensino questionador  concomitantemente com um ensino 

moderno de sua disciplina, que busque sua valorização, uma nova interpretação que corrobore 

com um ensino historiográfico que promova e ajude no desenvolvimento plurilateral da 

disciplina, fazendo com que as mídias sociais se tornem parceiras dentro do contexto desse 

ensino. Acima disso, precisamos promover um ensino humanizante, e não apenas uma ação 

técnica automatizada. 
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COMPREENSÕES ACERCA DAS ABORDAGENS CURRICULARES A PARTIR 

DAS AVALIAÇÕES  
 

Clara Wesllyane Morais da Silva25 

Vitória Letícia Duarte da da Silva26  

 Zacarias Marinho27 

RESUMO 

Este artigo aborda uma reflexão sobre a relação avaliação e currículo. Tem como 

objetivos compreender as características dessa relação e discutir as finalidades da 

avaliação no processo de ensino-aprendizagem. Para tal compreensão, nossa 

fundamentação teórica está pautada em Lopes e Macedo (2011), Hoffmann (2009) e 

Luckesi (2002). Com base nesses autores problematizamos os programas nacionais 

de avaliação: Provinha Brasil, Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e Exame Nacional do Desempenho dos 

Estudantes (ENADE). Busca-se evidenciar a importância de discutir e compreender 

características das avaliações e como ocorre o processo de avaliação no sistema 

educacional brasileiro. Por fim, a partir das leituras realizadas e os resultados dos 

estudos apresentados no artigo, consideramos que foi possível desconstruir conceitos 

iniciais sobre os temas em destaque. Compreendemos, assim, como ocorre a avaliação 

em larga escala dentro do sistema educacional do país e quais as finalidades que essa 

política de avaliação articulam para a formação do indivíduo, buscando novas noções 

e princípios, além disso, compreender a necessidade de conhecer os aspectos que são 

mobilizados para as finalidades dessas avaliações, inclusive no processo ensino-

aprendizagem.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação em larga escala; Currículo; Ensino-

Aprendizagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda uma reflexão sobre a avaliação no currículo. Iniciaremos 

trazendo uma compreensão geral sobre currículo e avaliação. Após a discussão dos conceitos, 

falaremos sobre alguns dos programas que realizam a avaliação no Brasil, dentro do campo 

curricular, sendo eles, Provinha Brasil, Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e por fim o Exame Nacional do desempenho dos 

estudantes (ENADE). 

Temos como objetivo principal: compreender as características da avaliação no 

currículo, e em específico, discutir qual a finalidade dessas avaliações no processo de ensino e 

aprendizagem e entender como é realizada. Para esta compreensão, serão apresentados os 

programas de avaliação anteriormente citados, em que cada um deles abrange diferentes níveis 
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de ensino e dessa forma observaremos que a avaliação no currículo cabe desde da etapa dos 

anos iniciais da educação básica até o ensino superior. 

 Para tal compreensão, nos detivemos à fundamentação bibliográfica, a partir da leitura 

dos textos “Currículo”, de Lopes e Macedo (2011), “Avaliação Mediadora: uma prática em 

construção da pré-escola à universidade”, de Hoffmann (2009) e “Avaliação da aprendizagem 

escolar”, de Luckesi (2002). Assim, fizemos uma discussão sobre a questão da avaliação no 

currículo, a partir da visão de autores que abordam esta temática. 

METODOLOGIA 

 

 A fim de alcançarmos nossos objetivos, que foram mencionados anteriormente, 

desenvolvemos este estudo a partir de uma abordagem qualitativa, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica, como forma de possuirmos maior aproximação a respeito da temática apontada e 

possibilitar uma melhor compreensão, assim como é afirmado por Fonseca (2002) 

 
[...] a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas 

por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de 

web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa 

bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre 

o assunto (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

O percurso metodológico desenvolvido para a tessitura deste texto se constitui, portanto, 

com base na leitura dos textos “Currículo”, de Lopes e Macedo (2011), “Avaliação Mediadora: 

uma prática em construção da pré-escola à universidade”, de Hoffmann (2009) e “Avaliação da 

aprendizagem escolar”, de Luckesi (2002).  

Tendo em vista o melhor entendimento, este trabalho está dividido em quatro partes:  na 

primeira, abordamos currículo, de acordo com a perspectiva pós-estruturalista das autoras 

Lopes e Macedo (2011). Na segunda, destacamos significações no que concerne à avaliação 

propriamente dita. Na terceira, apresentamos uma reflexão sobre a avaliação no currículo. Por 

fim, traremos a compreensão dos conceitos trabalhados acima, destacando, assim, nossas 

considerações sobre o currículo e a avaliação concomitantes ao ensino-aprendizagem do aluno. 

 

CURRÍCULO 

  

Ao abordarem “Currículo”, Lopes e Macedo (2011) destacam que os estudos 

curriculares, partindo do movimento Escolanovista no Brasil, entendiam que a escola precisava 

se voltar para a resolução dos problemas sociais gerados pelas variações econômicas da época. 

Às teorias curriculares, então, surgiram: o Eficientismo social e o Progressivismo. Seguindo o 

conceito de eficientismo, “A escola e o currículo são, portanto, importantes instrumentos de 

controle social.” (LOPES; MACEDO, 2011. p. 22). Nesse movimento, o currículo científico 

era defendido e associado à administração escolar e a conceitos de eficácia, eficiência e 

economia. Por conseguinte, percebe-se que o eficientismo social não explana sobre conteúdo 

ou a seleção destes.  

Em contrapartida, o progressivismo “conta com mecanismos de controle social menos 

coercitivos”. Mais à frente na linha temporal, as autoras destacam que a abordagem tyleriana 

estabelece um vínculo entre currículo e avaliação. Sendo assim, o rendimento do aluno estava 

diretamente ligado à implementação eficiente do currículo. Em suma, para essas autoras, “a 

construção curricular é processo do qual professores e mesmo alunos, podem ou devem 

participar em diferentes momentos.” (LOPES; MACEDO, 2011. p. 26). 

Ao abordarem o que chamam de O primeiro silêncio: sobre hegemonia, ideologia e 

poder, as autoras tratam de como a escola pode servir de instrumento de controle social, como 
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molde para a construção de um indivíduo acrítico, nos possibilitando compreender a forma 

como a ação da educação pode influenciar nas desigualdades. Assim, destacam: “[...] as 

preocupações de Apple podem ser reescritas: como os currículos escolares (re)criam a 

hegemonia ideológica de determinados grupos dentro da sociedade.” (LOPES; MACEDO, 

2011. p. 31). Então, a pergunta central deixa de ser “o que ou como ensinar” e passa a ter um 

sentido mais profundo: “[...] por que alguns aspectos da cultura social são ensinados como se 

representassem o todo social? Quais as consequências da legitimação desses aspectos para o 

conjunto da sociedade? [...]” (LOPES; MACEDO, 2011. p. 31). Desse modo, o currículo oculto 

é elucidado como forma de silenciar outros aspectos curriculares. “O currículo oculto subjaz a 

muitas manifestações curriculares” (p. 32). 

As autoras nos possibilitam compreender que o currículo técnico, amplamente utilizado 

em meados da década de 1970, não dava conta das realidades vividas nas escolas, apontando 

que crescem as críticas ao conceito restrito de currículo. Os teóricos de matriz fenomenológica, 

como Paulo Freire, por exemplo, argumentam a favor de um currículo aberto à experiência dos 

sujeitos. Consequentemente, a ideia é que o documento preestabelecido seja substituído por um 

que focalize no aluno e permita que ele compreenda o “mundo-da-vida”. 

Lopes e Macedo (2011) abordam, ainda, o conceito de ‘currere’ o qual, segundo Pinar, 

é um processo tido como ação, como um sentido particular e uma esperança pública. O currículo 

deve proporcionar ao sujeito entender a natureza de sua experiência. Por fim, as autoras 

discorrem sobre o conceito multifacetado de currículo, a partir de bases teóricas trazidas pelo 

pós-estruturalismo para os estudos sobre currículo. O pós-estruturalismo, segundo as autoras, é 

uma vertente de pensamento que busca desconstruir os conceitos de currículo para nele buscar 

sentido. 

Para as autoras, o pós-estruturalismo considera a linguagem construtora do mundo ao 

invés de somente representá-lo; desconstruindo, assim, as estruturas que o estruturalismo prevê. 

O pós-estruturalismo é “obrigado a desconectar totalmente a ideia de significado do 

significante” (LOPES; MACEDO, 2011. p. 39), ou seja, os significantes passam a ter um 

sentido denominado pelas autoras como “flutuante” que não possui um significado fixo, mas 

está compreendido numa “formação discursiva histórica e socialmente contingente” (LOPES; 

MACEDO, 2011. p. 39). Por fim, segundo as autoras, numa perspectiva antirrealista, o currículo 

não é coisa alguma, ou seja, se constrói ao longo dos contextos que empregam aquele 

determinado currículo.  

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é o meio pelo qual podemos identificar o rendimento de ensino 

aprendizagem do aluno, se está havendo aquisição de conhecimento por parte do mesmo, e se 

os objetivos traçados pelo professor estão sendo alcançados no que se refere a aprendizagem 

do aluno. Mas, também, é o ponto de partida do trabalho docente, que o professor terá um norte 

para antes de realizar a avaliação e traçar os seus objetivos. 

 
As práticas avaliativas são utilizadas desde os tempos mais primitivos, porém 

de forma mais estruturada somente a partir do século XVIII, onde foram 

criadas as primeiras escolas e o acesso aos livros foi permitido aos indivíduos. 

Nesse momento, a avaliação era realizada sob a forma de exames e com o 

objetivo de controle social. (MARUCCI; SILVA, p.7, 2016).  

 

A maneira como as avaliações são realizadas modificam-se continuamente, desde a 

antiguidade temos exemplos da maneira como discentes eram avaliados, onde muitas avaliações 

eram padronizadas como “tradicionais”, com o decorrer dos anos vem reinventando-se e 

tornando-se mais contemporâneas. Por conseguinte, o intuito das avaliações também 
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modificaram-se, antes eram vistas como método para controlar a sociedade. Atualmente, as 

avaliações são utilizadas para além disso, servem também como mecanismos que possibilitem 

aos indivíduos ter conhecimento sobre diversas áreas e com isso, tornar-se seres pensantes e 

críticos. 

De acordo com Lopes e Macedo (2011), a abordagem tyleriana estabelece um vínculo 

entre currículo e avaliação. Sendo assim, o rendimento do aluno estava diretamente ligado à 

implementação eficiente do currículo. Com o decorrer dos anos e modificações, essa concepção 

de ensino passou a enxergar o professor apenas como o transmissor de conhecimento sem que 

o aluno tivesse a oportunidade de indagar e construir suas concepções. Somente após a 

implementação da pedagogia nova, o aluno foi inserido como ser pensante, vindo a adquirir 

autonomia e senso crítico, o ensino foi enriquecendo, embora o tradicionalismo ainda seja muito 

presente nas escolas atualmente.  

 A pedagogia tradicional limitava-se à quantidade de pontos ou marcações corretas 

obtidas pelos alunos, enquanto a pedagogia nova preocupava-se com o desenvolvimento 

cognitivo dos alunos e aquisição do conhecimento, procurando reconhecer o pensamento do 

aluno, e não apenas ditando certo ou errado.  

Por fim, temos ainda a pedagogia emancipatória ou revolucionária, na qual esta se aterá 

a prática e interação do indivíduo com o outro, com novas culturas, sistemas sociais e históricos, 

ampliando de forma significativa o conhecimento de mundo dos alunos. A forma de avaliação 

ocorrerá por intermédio da observação do que foi absorvido pelos alunos, com relação ao real, 

assim a avaliação está ligada de forma essencial ao currículo, permitindo com que vejamos a 

melhor forma de melhorar o ensino, mostrando os pontos fortes e fracos a serem retirados ou 

melhorados. 

O modelo de currículo desenvolvido por Tyler destaca o papel fundamental da avaliação 

para o rendimento escolar. Vinculava, assim, o desempenho e os objetivos pré-estabelecidos. 

Conforme Worthen (2004), a avaliação para Tyler compreende o processo de determinação da 

medida em que os objetivos de um programa são realmente alcançados. Desta forma, 

percebemos que o modelo de Tyler de avaliação possibilita o campo escolar uma forma mais 

clara de avaliar os programas educacionais. O modelo de avaliação de Tyler e seus princípios 

curriculares até hoje são utilizados, pois identifica o rendimento do aluno, a eficiência da escola, 

crítica os programas com o intuito de melhorá-los, além de alcançar os objetivos pré-

estabelecidos.  

 

AVALIAÇÕES NO CURRÍCULO 

 

A avaliação no currículo é um conjunto de todas as partes do currículo e está 

profundamente relacionada à administração da aprendizagem. Ela é o meio pelo qual é 

estruturado e organizado o currículo escolar, no qual é determinado o que deve ser estudado e 

repassado aos alunos. Além de ser uma ponte para que através de programas possamos medir e 

identificar a qualidade de ensino nas escolas, universidades e avaliar como está o nível da 

educação do país em cada região.  

De acordo com Lopes e Macedo (2011), “a construção curricular é processo do qual 

professores e mesmo alunos, podem ou devem participar em diferentes momentos.” (LOPES; 

MACEDO, 2011. p. 26). As autoras destacam que o modelo de Tyler se dá em um processo 

linear e administrativo, dividido em quatro partes: definição dos objetivos de ensino; seleção e 

criação de experiências de aprendizagem apropriadas; organização dessas experiências de modo 

a garantir maior eficiência ao processo de ensino; e avaliação do currículo. Esse modelo, como 

se pode perceber, estabelece um vínculo entre o currículo e avaliação, propondo assim uma 

balança entre a implementação curricular e o rendimento dos alunos. Nesse sentido, a teoria 

curricular desenvolvida por Tyler é centrada na formulação de objetivos, que até hoje são 
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utilizados. 

Após compreender os termos currículo e avaliação, podemos reconhecer que no modelo 

de educação do tipo liberal conservador, a avaliação é visualizada de maneira única e 

autoritária, possuindo a necessidade de definir e controlar os discentes de modo que 

correspondam aos critérios previamente estabelecidos por cada instituição de ensino. 

Evidenciando a importância do desenvolvimento da autonomia dos estudantes, os profissionais 

docentes devem buscar maneiras para que este objetivo seja alcançado de forma que não seja 

disciplinadora, procurando métodos que possibilitem a participação de todos de maneira 

democrática, assim como é afirmado por Luckesi: “Nesse contexto a avaliação educacional 

deverá manifestar-se como um mecanismo de diagnóstico da situação, tendo em vista o avanço 

e o crescimento e não a estagnação disciplinadora” (LUCKESI, p. 32, 2002). 

Na maioria das vezes podemos notar, baseado em nossos estudos no desenvolvimento 

desta pesquisa, que a educação está relacionada aos resultados assim os profissionais docentes 

buscam formas para alcançar as metas estabelecidas por políticas e projetos educacionais 

desenvolvidos pelas secretarias de educação. Assim como é definido por Young (2007): 

 
Um deles pode ser chamado de “educação como resultado”. Nessa abordagem, 

à política educacional, o ensino e o aprendizado são dominados pela definição, 

avaliação e aquisição de metas e a preparação dos alunos para provas e 

exames. (YOUNG, p. 1293, 2007). 

 

Esses programas são utilizados para avaliar como está o desenvolvimento dos alunos e 

se os professores estão conseguindo repassar de forma considerável todo o aprendizado ao qual 

os alunos necessitam, para concluir as etapas de formação acadêmica. É o meio pelo qual vemos 

qual o nível educacional de cada escola, em cada estado e região, e é por ela que vamos procurar 

melhorias de ensino, tirar o que não agrega e aperfeiçoar o que já dá resultado, dessa forma é 

que se pode verificar os índices educacionais. 

A partir das discussões durante todo texto e pela necessidade de exemplificarmos alguns 

programas de avaliações que são realizadas no sistema educacional brasileiro para maior 

compreensão de como é exercido a avaliação nos níveis da educação fundamental, ensino médio 

e no ensino superior.  

 

PROVINHA BRASIL 

 

 A Provinha Brasil teve sua primeira edição em abril de 2008, é uma avaliação voltada 

para alunos do 2º ano do ensino fundamental das escolas públicas, que focaliza nas disciplinas 

de língua portuguesa e matemática. Essa avaliação permite que os professores e gestores, das 

instituições de ensino brasileiras, possuam informações que contribuam no processo de 

alfabetização, letramento e conhecimentos matemáticos. Dessa maneira, é possível orientar em 

qual nível de alfabetização e matemática se encontram os alunos. 

Segundo a Portaria n° 10, de 24 de abril de 2007, a Provinha Brasil possui como 

objetivos: avaliação do nível de alfabetização dos discentes nos anos iniciais do ensino 

fundamental; promover aos professores e gestores, das redes básicas de ensino, resultados sobre 

os níveis de alfabetização, como maneira de prevenir algum tipo de dificuldade na 

aprendizagem; e, desenvolver melhoria na qualidade de ensino e diminuir desigualdades 

propostas nas diretrizes da educação do Brasil. 

É importante pontuar que os resultados da Provinha Brasil não são aplicados de maneira 

direta ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a principal finalidade desta 

avaliação, como já mencionada anteriormente, é orientar os professores e gestores das escolas. 

A  Provinha Brasil é estruturada em 20 questões, algumas das perguntas são lidas pelo aplicador, 

já outras os discentes que devem realizar a leitura.  
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SAEB) 

 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) foi instituído desde de 1990, e é 

de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP). Foram realizadas ao longo dos anos diversas reformulações até alcançar o modelo 

atual, no ano de 2019 a avaliação contemplou a educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio. O SAEB está estruturado em três avaliações externas: Avaliação Nacional da Educação 

Básica (Aneb); Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc); e a Avaliação Nacional 

da Alfabetização (ANA), aplicadas em grande escala, possuindo como principal finalidade o 

diagnóstico da educação básica brasileira. O resultado das avaliações é usado para calcular o 

IDEB, sendo divulgado a cada dois anos. Dessa forma, as informações colhidas por meio do 

SAEB auxiliam no monitoramento ou reformulação de políticas públicas presentes em níveis 

municipais, estaduais ou federais, buscando garantir a qualidade no processo ensino e 

aprendizagem. 

 

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado no ano de 1998, a partir da 

Portaria n° 438 de 28 de maio de 1998, inicialmente como meio de avaliação do desempenho 

escolar dos discentes que concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio. Somente em 2009, 

pela Portaria n° 109 de 27 de maio de 2009, que o ENEM é reformulado como um sistema de 

acesso às instituições de ensino superior ocorrendo através do Sistema de Seleção Unificada 

(Sisu), do Programa Universidade para Todos (ProUni) e de convênios com instituições 

portuguesas. Os participantes do ENEM também podem tentar o financiamento estudantil em 

instituições de ensino privadas, por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). 

Atualmente, existem os participantes classificados como ‘treineiros’, cuja finalidade é somente 

para preparação e auto avaliação destes. A avaliação é realizada anualmente, no intuito de 

mediar o conhecimento adquirido pelos alunos durante todo seu percurso na educação básica, 

e com isso, possibilita a sua efetivação no ensino superior.     

O ENEM é realizado em dois dias, onde os participantes fazem provas nas áreas de: 

linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da 

natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias, que somam 180 questões 

objetivas. Além disso, são avaliados a partir da escrita de um texto dissertativo-argumentativo. 

 

EXAME NACIONAL DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE) 

 

O ENADE surge a partir da Portaria MEC n° 1606 de 1° de junho de 2004, sendo 

aplicado pelo INEP, integrando o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes). Cujo objetivo é avaliar o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação, a partir 

dos conteúdos programáticos propostos nas matrizes curriculares, como também, o nível de 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para a formação profissional, logo 

permite conhecer a qualidade dos cursos e das instituições de educação superior brasileira. 

Dessa maneira, o resultado do ENADE é base para calcular os Indicadores de Qualidade da 

Educação Superior. 

Os alunos selecionados para realizar a prova devem participar, pois a participação 

restringe o direito de solicitação ao diploma, assim, só recebem o documento mediante a 

realização da avaliação. O resultado do ENADE é avaliado de 1 a 5, sendo os que alcançam a 

marca de 1 a 2 são avaliadas como insatisfatórias. A nota 3 atinge um nível satisfatório. Já as 

notas entre 4 a 5 são consideradas como de alta qualidade. Ainda, essa avaliação afeta no 
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aumento de recursos financeiros fornecidos pelo Ministério da Educação (MEC), como forma 

de aperfeiçoar a faculdade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Tendo em vista a discussão abordada neste trabalho e os objetivos apresentados, 

notamos que é fundamental compreender como ocorre a avaliação no currículo e, por 

conseguinte, os programas de avaliações nacionais. Contribuindo, assim, para o entendimento 

dos aspectos e a finalidade da avaliação no processo da aprendizagem. Por fim, a partir dos 

estudos produzidos pelos teóricos selecionados e os resultados apresentados no artigo, 

consideramos que foi possível entender as noções existentes sobre os temas em destaque.  

Dessa maneira, compreendemos como são realizadas as avaliações dentro do sistema 

educacional brasileiro, quais as principais finalidades dos programas selecionados e como estes 

podem atingir a formação do indivíduo. Além disso, percebemos a importância em conhecer os 

aspectos que são utilizados para avaliação no processo de aprendizagem, pois afetam 

diretamente na qualidade da educação.  

 Fundamentamos este trabalho em alguns autores que discorrem sobre a avaliação no 

currículo, no qual foi desenvolvido uma sequência lógica dentre os processos de avaliações 

nacionais. Para isso, inicialmente destacou-se os conceitos de currículo e avaliação. Com isto, 

a partir das leituras realizadas e os resultados dos estudos apresentados nesta pesquisa, 

abordamos um pouco sobre as avaliações nacionais: Provinha Brasil; SAEB; ENEM; e 

ENADE. Podemos perceber como é fundamental o acompanhamento dos resultados destas 

avaliações para a criação ou reformulação de políticas públicas que atendam os diferentes 

contextos e realidades educacionais presente no território brasileiro.  

Por fim, conhecendo alguns programas de avaliação realizados no Brasil foi possível 

entendermos como ocorre a avaliação dentro do sistema educacional e quais as finalidades que 

estes programas agregam para a formação do indivíduo. Afirmando que a avaliação no currículo 

é vista como o ato de estudar em que o aluno deve seguir a qualidade e o ritmo do ensino de 

acordo com sua instituição educacional. 
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RESUMO 

Este trabalho objetiva apresentar e discutir a Formação Docente para o Núcleo de 

Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais (NTPPS), componente curricular que tem como 

foco o desenvolvimento de competências socioemocionais no contexto do Ensino 

Médio, em escolas da rede estadual do Ceará. A formação foi destinada aos 

professores lotados neste componente nas Escolas de Tempo Integral da rede pública 

estadual de ensino em Fortaleza. O ciclo formativo, planejado para o ano de 2021, 

tendo em vista o período atípico de ensino remoto que estamos vivenciando, baseou-

se no Guia de Possibilidades de Organização Pedagógica do Período Remoto/Híbrido 

elaborado pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC-CE). Esta 

formação apresenta uma carga horária total de 100h, que está sendo oferecida de modo 

assíncrono, via plataforma Avaced - Ambiente Virtual de Aprendizagem da SEDUC-

CE, e de modo síncrono, através de encontros virtuais, ministrados por professores de 

NTPPS selecionados para atuarem como Formadores Regionais, numa formação em 

cascata e entre pares. Esta formação docente visa apresentar, discutir e (re)formular 

orientações sobre como estruturar o trabalho dos(as) professores(as) de NTPPS, 

revendo as possibilidades e potencialidades dos planos de aula e metodologias 

pensadas para o contexto do ensino remoto e/ou híbrido. Nesse sentido, o NTPPS foi 

repensado a partir de parâmetros definidos em um documento norteador, construído 

pelos profissionais da Seduc, que estabelece a organização do trabalho dos professores 

neste componente partindo dos itinerários formativos reformulados para o ensino 

remoto e/ou híbrido, tendo como princípios a transdisciplinaridade, a 

interdimensionalidade, a abordagem dialógica e a pesquisa como princípio 

pedagógico. Desta maneira, no curso assíncrono os docentes recebem a formação 

teórica e no evento síncrono, ocorrido em dois momentos, os professores vivenciam 

possibilidades de adequação do projeto para a realidade dos estudantes de cada escola, 

observando as atividades mais atrativas para os adolescentes e o uso das ferramentas 

digitais. A formação imersiva é parte constitutiva do projeto, uma vez que os 

professores têm a oportunidade de vivenciar as atividades que serão levadas para a 

sala de aula e, no contexto do ensino remoto, fazia-se necessário promover a formação 

de modo virtual para que os docentes fossem orientados e discutissem em conjunto 

suas práticas, o que foi avaliado de modo bastante positivo pelos participantes. 

Abordaremos, assim, como se estrutura a formação para o ciclo de 2021, analisando 

o curso à distância e o evento síncrono. 

. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Tempo Integral; Educação Socioemocional; 

Núcleo de Trabalho Pesquisa e Práticas Sociais; Formação docente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de competências socioemocionais no ambiente escolar não é 

novidade. No final do século XX, Delors (1996), em seu relatório para a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), apontava a necessidade de 

a escola ser um lugar de aprendizagem não só de conteúdos, mas principalmente de orientação 
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para o bom convívio em sociedade, destacando a pluralidade de pensamentos e ideias, além de 

oferecer significativas pistas de como a educação, em especial o ensino básico, deveria ser 

orientado para se tornar mais atraente e motivador. 

Nesse sentido, várias foram as propostas educacionais advindas dessas indicações. O 

Ceará ganha destaque no país por ser um dos estados em que mais se promovem metodologias 

e práticas educacionais que tem como finalidade o desenvolvimento das competências e 

habilidades socioemocionais. Um dos projetos desenvolvido nas escolas públicas de Ensino 

Médio do estado é o Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais, cujas atividades se 

iniciaram em 2012, em 12 escolas, propondo uma carga horária específica para o trabalho com 

atividades que levassem ao desenvolvimento das macrocompetências da Educação 

Socioemocional, a saber: a autogestão, o engajamento com os outros, a amabilidade, a 

resiliência emocional e a abertura ao novo. 

O projeto foi ganhando força e a cada ano, mais escolas foram aderindo à ideia e 

adotando o NTPPS em seus currículos, o que já pressupunha também uma adequação a nova 

estrutura do Ensino Médio, em que as competências socioemocionais ganharam bastante 

destaque, como percebemos na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017).  

Atualmente, mais de 250 escolas públicas estaduais têm o NTPPS nos seus currículos, 

sendo ofertado em 4 horas-aula semanais, e tendo como orientador um material didático 

fornecido pela SEDUC. O projeto tem o intuito de contribuir para a “alfabetização emocional”, 

como salienta Goleman (2001), e abre espaço para o aproveitamento das inúmeras 

possibilidades de aprendizagem dentro e fora das salas de aula, transformando o ambiente 

escolar em um espaço mais dinâmico e acolhedor (PONTES, 2019). 

O projeto perpassa os três anos do Ensino Médio, tendo como temas geradores na 1ª 

série, a escola e a família, na 2ª série, a comunidade, e na 3ª série, o mundo do trabalho e a 

preparação para os exames vestibulares. Para trabalhar essas temáticas, os estudantes são 

motivados a participarem de oficinas, rodas de conversas, debates, discussões a partir de filmes, 

textos, músicas, jogos, dentre outras atividades, além de desenvolverem a cada ano uma breve 

pesquisa acerca de algum assunto que mais lhes chamou atenção durante os encontros. Assim, 

em todos estes momentos pedagógicos, os estudantes vão compreendendo o que são as 

competências socioemocionais e as colocam em prática. 

Todavia, para o bom andamento do projeto nas escolas em que existe é imprescindível 

a participação de professores comprometidos e que acreditam na necessidade de trabalhar essas 

questões com os estudantes. Diante disso, sabemos que muitas são as barreiras a serem 

quebradas nos ambientes escolares para pôr tais projetos em prática, exigindo a mudança de 

perfil dos docentes, que precisam ir além do trabalho com suas disciplinas de origem, a 

sensibilização das gestões escolares, além do acolhimento dessas ideias pelos estudantes, suas 

famílias e a comunidade como um todo (RÊGO; ROCHA, 2009). 

Neste artigo daremos um destaque especial à participação ativa dos professores para 

continuarem esse trabalho durante a pandemia de Covid-19, no sentido de terem buscado novas 

metodologias, utilizando-se das ferramentas digitais, para permanecerem junto aos estudantes 

desenvolvendo as propostas do NTPPS, mesmo através de atividades remotas. Assim, vale 

salientar o que diz Abed, quando se refere aos docentes que abraçam essas propostas 

educacionais: 

 
É o professor que estrutura e configura a cena pedagógica. Cabe a ele construir 

as melhores condições possíveis para seus alunos se desenvolverem em todas 

as suas habilidades. É a paixão do professor pelo conhecimento e pela tarefa 

de ensinar que pode contagiar os alunos, despertando neles o desejo de se 

desenvolver e de aprender (ABED, 2016, p. 25). 
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Assim, a autora explica que o professor não apenas precisa ser sensibilizado para esse 

trabalho, como também não deve fazê-lo de forma sobrecarregada, mas recebendo incentivo e 

a devida formação  
 

para que ele construa em si as condições para realizar a mediação da 

aprendizagem de forma consciente e responsável, reconhecendo e atuando nas 

múltiplas inteligências e nos diferentes estilos cognitivo-afetivos dos seus 

alunos e de si mesmo, escolhendo e utilizando, de maneira intencional, 

ferramentas que facilitem o desenvolvimento global dos estudantes (ABED, 

2016, p.25). 

 

Nesse sentido, a Secretaria da Educação do Ceará promove regularmente formações 

para os professores que conduzem o NTPPS nas escolas onde trabalham. Inicialmente, essas 

formações eram ofertadas aos docentes, bimestralmente, pelos profissionais do Instituto 

Aliança, idealizadores do projeto junto à Seduc, levando os docentes a vivenciarem na prática 

as atividades que iriam aplicar em sala de aula com os estudantes. Entretanto, desde 2019, com 

a expansão do projeto para um leque bem maior de escolas, as formações passaram a ser 

conduzidas por docentes convidados pela Seduc, trabalhando com a formação entre pares, o 

que tem sido bem avaliado pelos participantes dos encontros.  

Destacamos que as formações entre pares são momentos significativos, em que os 

docentes podem partilhar as experiências vividas, dialogar com os colegas que estão passando 

pelas mesmas situações e aprender juntos para aperfeiçoarem suas práticas. Nesse sentido, 

ressaltamos o que diz Imbernón (2016): 

 
A comunidade de prática formativa seria um grupo de professores e 

professoras que refletem e aprendem mutuamente sobre sua prática e trocam 

informação e experiência. Neste caso, a aprendizagem entre iguais adquire 

uma importância decisiva e todos desempenham um papel muito ativo na 

construção e reelaboração de normas, de processos, de valores, assim como 

no estabelecimento de regras que facilitem a relação educacional entre eles, 

entre os alunos e entre todos os membros da comunidade (IMBERNÓN, 2016, 

p. 205). 

 

Assim, vale salientar a importância desses encontros formativos para o fortalecimento 

do grupo de professores que atuam no projeto, de forma a subsidiar as suas práticas e trocar 

experiências. No entanto, as formações foram descontinuadas no ano de 2020 por ocasião da 

suspensão das atividades escolares presenciais no Ceará, a partir de decreto estadual, que passou 

a vigorar em março de 2020. Desta forma, os professores passaram a reorganizar suas atividades 

de acordo com as orientações da Secretaria e das gestões escolares, utilizando-se de atividades 

síncronas e assíncronas para levarem adiante as propostas do NTPPS. 

Já em 2021, as formações foram retomadas pela SEDUC, em formato remoto, mas 

mantendo a proposta de envolver os professores, acolher e partilhar as experiências desse 

período, assim como vivenciar as atividades propostas para os estudantes no material didático, 

de forma imersiva. É importante pontuar que o material didático foi reformulado para o trabalho 

a partir do uso de ferramentas digitais, conforme o Documento Norteador para a atuação dos/as 

professores/as de NTPPS em 2021, disponibilizado pela SEDUC (CEARÁ, 2021), o qual 

destaca que as “estratégias e adaptações por ora apresentadas não têm caráter normativo, logo 

fica a critério das escolas continuar utilizando as estratégias desenvolvidas ou tomá-lo como 

inspiração para a estruturação de ações que dialoguem com suas realidades” (CEARÁ, 2021, p. 

2). 

  Abordaremos, então, como foi concebida e avaliada a primeira formação para docentes 

do NTPPS em formato remoto, ocorrida em maio de 2021. Daremos ênfase neste artigo à 
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formação dos professores de Fortaleza, que foi conduzida pela Superintendência das Escolas 

Estaduais de Fortaleza (SEFOR). No tópico da metodologia explicaremos como a formação foi 

estruturada e como proposta a avaliação da mesma pelos participantes. Nos resultados e 

discussões analisaremos o feedback dos docentes. 

 

METODOLOGIA 
 

A formação para professores de NTPPS em 2021 foi estruturada e organizada pela 

Coordenadoria de Gestão Pedagógica do Ensino Médio (COGEM), vinculada à Secretaria 

Executiva de Ensino Médio e Profissional da SEDUC, tendo como proposta uma formação 

entre pares e em formato “cascata”. Neste sentido, a COGEM construiu a pauta do encontro e 

convidou três docentes, uma de cada série, para conduzirem um primeiro encontro com os 

formadores regionais do NTPPS. Os professores participantes deste encontro teriam a missão 

de replicar a formação recebida em cada Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da 

Educação (CREDE), bem como na SEFOR. 

O encontro se deu via Google Meet, durante um dia inteiro, das 9 às 17h, com o intervalo 

de duas horas para o almoço. Participaram deste momento os docentes que seriam os 

formadores regionais, bem como técnicos da Seduc e das Credes. Durante a manhã, os 

professores formadores foram acolhidos pela COGEM, tendo após isso uma exposição sobre o 

Documento Norteador. Daí, os professores e gestores foram direcionados para outras salas 

virtuais, em que participaram da formação de acordo com as séries nas quais atuam como 

docentes.  

Em cada sala, os professores tiveram a oportunidade de trocar experiências sobre como 

estavam vivenciando o período de estudos remotos, as dificuldades de cada escola, as maneiras 

encontradas para superar esses problemas, assim como as estratégias metodológicas que 

estavam sendo adotadas nos mais diversos locais do estado. Além disso, os docentes 

vivenciaram algumas atividades propostas no material reestruturado para o ensino remoto.  

Depois desse encontro, cada CREDE e SEFOR organizaria seu próprio encontro 

formativo, tendo como formadores os professores que estiveram presentes nesse primeiro 

momento organizado pela COGEM. 

Para este artigo, faremos uma exposição de como se organizou e como foi avaliado o 

encontro de formação promovido pela SEFOR. Para esse segundo encontro a SEFOR contou 

com a participação de 12 docentes que atuam no NTPPS em Fortaleza, para que conduzissem 

as formações da capital.  

Primeiramente, os docentes que já haviam participado do primeiro encontro formativo 

se reuniram virtualmente com as articuladoras da SEFOR para discutirem e adequarem a pauta 

proposta no primeiro encontro, de forma que pequenas alterações foram sugeridas. 

Para o encontro regional, as articuladoras da SEFOR dividiram os participantes em seis 

salas no Google Meet, sendo duas de professores de cada série, e tendo como formadores 

também dois docentes, para que ficassem menos sobrecarregados para conduzir as atividades. 

Destacamos ainda que dentre os participantes havia também gestores escolares, principalmente 

coordenadores pedagógicos, o que é bastante significativo, pois percebemos o interesse das 

escolas pelos projetos de desenvolvimento das competências socioemocionais. 

Durante o encontro, que contou com a participação de 240 pessoas, segundo frequência 

preenchida pelos docentes, mesclou-se a experiência de professores que já estão envolvidos 

com o NTPPS desde seu início, em 2012, à sede de aprendizagem dos que ingressaram na 

condução desse componente curricular há poucos meses. Foi intensa a partilha de situações 

vividas e anseios, demonstrando a grande expectativa dos professores para este momento, uma 

vez que durante todo o ano de 2020 não havia tido nenhuma formação síncrona para o NTPPS. 
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No decorrer do dia, os professores dialogaram bastante, trocaram experiências de 

metodologias e atividades realizadas em várias escolas e vivenciaram atividades do primeiro 

semestre de cada série, de acordo com a proposta do material reformulado. Ao final do encontro, 

foi disponibilizado um link para que os docentes avaliassem a formação e deixassem suas 

sugestões para os próximos eventos. 

Através do formulário, foi possível fazermos um levantamento (GIL, 2002) acerca das 

impressões gerais dos professores sobre a formação, a reformulação dos materiais do NTPPS, 

as atividades propostas, bem como sobre a mediação dos formadores. Analisaremos a seguir as 

respostas dos professores a esses questionamentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 240 participantes do encontro organizado pela SEFOR, 191 responderam ao 

formulário indicado. Destes, 39,8% se identificaram como vinculados a SEFOR 3, 30,9% da 

SEFOR 1 e 29,3% da SEFOR 2, o que demonstra que o encontro atingiu significativamente os 

docentes de todas as regiões da capital. Todavia, dos respondentes, 39,8% participaram da 

formação nas salas de 1ª série, 28,8% nas salas de 2ª série, e 31,4% nas salas de 3ª série. Assim, 

é preciso expor que não iremos proceder a uma análise das respostas por cada sala ou série, mas 

sim, de forma geral, a fim de identificarmos como ao final do encontro os professores o 

avaliaram. 

Questionados se as atividades vivenciadas no encontro ajudaram a compreender melhor 

a proposta do NTPPS, 91,6% dos participantes afirmaram que concordavam plenamente, ao 

passo que 7,4% disseram concordar parcialmente e apenas 1,1% discordou parcialmente, ao 

que podemos inferir que, para a maior parte dos docentes o encontro foi um espaço importante 

para fortalecer suas práticas pedagógicas.  

Ao serem perguntados se as adaptações dos planos de aula apresentadas e vivenciadas 

na formação possuem aplicabilidade nas realidades das escolas, 77,8% disseram concordar 

plenamente, 21,7% assinalaram concordar parcialmente, e 0,5% disseram discordar 

parcialmente. Daí, acreditamos que as reformulações propostas nos planos e vivenciadas 

durante o encontro formativo podem ser aplicadas nas escolas com os estudantes, através de 

atividades síncronas e por meio do uso das ferramentas digitais, mesmo que em algumas escolas 

seja mais difícil atingir os estudantes, em virtude das vulnerabilidades sociais. 

Quanto à atuação dos formadores, os docentes foram indagados se os/as formadores/as 

demonstraram bom domínio da metodologia do NTPPS e contribuíram para que se sentissem 

mais seguros e engajados na condução de suas aulas. Sobre isso, 95,5% dos participantes 

concordaram plenamente, 3,7% concordaram parcialmente e 0,5% discordaram parcialmente. 

Nesse sentido, percebemos a importância da troca de experiência entre pares, uma vez que o 

trabalho em sala de aula, conhecendo a realidade das escolas e dos estudantes, facilita o diálogo 

entre formadores e participantes. 

Esse “intercâmbio” entre os profissionais que atuam nas mesmas séries, trocando 

experiências durante os encontros formativos, não apenas fortalece as práticas que visam ao 

desenvolvimento das competências socioemocionais, mas também corrobora com a formação 

de redes (IMBERNÓN, 2016), através do compartilhamento de contatos, criação de grupos em 

redes sociais, que podem ser de grande ajuda principalmente para o desenvolvimento de 

estratégias e atividades visando ao bom andamento do projeto, a partir do diálogo entre pares. 

Sobre a carga horária do evento, 81,6% considerou suficiente e 18,4%, insuficiente. Já 

sobre a quantidade de atividades, 94,7% responderam como adequada e 5,3% como inadequada. 

Sobre o suporte oferecido pela SEFOR para o encontro, 69,5% avaliaram como ótimo, 30% 

como bom e 0,5% como ruim. 
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Por fim, os professores foram instigados a deixarem comentários e sugestões acerca do 

encontro formativo, ao que 106 pessoas contribuíram com alguma mensagem para a equipe da 

SEFOR. Dentre os comentários, a grande maioria versou sobre a necessidade da realização de 

mais encontros, colocando até a possibilidade de serem realizados em mais dias, vivenciando 

mais atividades.  

Outro ponto destacado entre as sugestões foi de procurar propor nos encontros futuros 

momentos para serem trabalhados recursos tecnológicos e ferramentas digitais, no sentido de 

auxiliar os docentes que ainda sentem dificuldades com o ensino remoto. Alguns participantes 

também sugeriram que os próximos encontros fossem em dias separados, pois julgaram 

cansativa a exposição à tela durante o dia todo. Também foi sugerido por um participante o 

rodízio de formadores, para maior troca de experiências.  

Salientamos ainda a expressão da gratidão de vários dos docentes em poder compartilhar 

suas experiências e por voltar a participar das formações, destacando a importância dos 

encontros para o bom andamento do projeto em suas escolas e até mesmo sugerido que os 

encontros fossem extensivos a outros docentes e não restritos aos professores de NTPPS. 

Assim, avaliamos que o encontro cumpriu com a proposta de reunir novamente os 

professores deste componente curricular, contribuindo para a troca de experiências e a vivência 

entre pares das atividades a serem realizadas com os estudantes, de forma a suprir a lacuna que 

estava aberta durante a pandemia de Covid-19 e a necessidade de adequação das aulas ao ensino 

remoto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomar as formações com os professores de NTPPS foi uma importante atitude que 

precisava ser posta em prática pela Seduc. Reunir novamente os professores desse componente 

curricular, oferecendo uma oportunidade de dialogarem sobre as suas práticas era fundamental 

depois de tanto tempo sem os encontros presenciais. 

Estimular a troca de experiências, metodologias utilizadas, situação das escolas, 

percalços e soluções, trouxe novo ânimo para os que estiveram presentes, o que ficou claro nas 

respostas acerca da avaliação do evento. Igualmente, foi salutar o contato dos professores com 

os materiais reformulados para se adequarem às ferramentas digitais, uma vez que muitos não 

haviam tido a oportunidade de vivenciarem essas práticas anteriormente. 

Fica evidente, ainda, através das respostas dos professores, o apreço por terem como 

formadores outros docentes que também atuam em sala de aula e que podem ajudá-los com 

suas experiências, o que alimenta as trocas e favorece o aprendizado entre pares. 

Por fim, percebemos, por meio deste processo formativo, a necessidade de se dar 

continuidade ao percurso, promovendo novos encontros entre os professores, no intuito de 

vivenciar as propostas trazidas pelo material didático do NTPPS, bem como para estimular o 

intercâmbio de ideias, a criatividade e, principalmente, a curiosidade, pois sem a inquietação 

pela busca do conhecimento, não aprendemos nem ensinamos, como alertava Paulo Freire 

(1996). 
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O ENSINO DE CONCORDÂNCIA VERBAL NA APRENDIZAGEM LINGUÍSTICA 

ATIVA 

Matheus Willian Pereira Diniz1
 

Patrícia de Lucas Caldeira Rocha2 

 
RESUMO 

Essa pesquisa está inserida na área de ensino de gramática da Língua Portuguesa e 

justifica-se pela relevância dos estudos pautados no ensino de gramática normativa 

contextualizada e apresentada por meio das metodologias ativas da aprendizagem. O 

trabalho está sendo desenvolvido por meio da comparação entre dois livros didáticos 

do Ensino Médio, analisando os processos metodológicos de estudo de concordância 

verbal na educação básica presentes nestes materiais. A pesquisa também analisará as 

abordagens dessas atividades, sob o viés da aprendizagem ativa do objeto linguístico, 

com base em diversos teóricos representativos da área. O embasamento teórico pauta-

se em documentos oficiais de ensino da disciplina, tais como: Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Currículo Referência 

de Minas Gerais (CRMG). Pela investigação bibliográfica de cunho qualitativo, 

espera-se que, ao final, conclua-se que o assunto sintaxe vem sofrendo modificações 

positivas no tocante às metodologias ativas da aprendizagem, que vem sendo 

amplamente utilizadas nas aulas de ensino de gramática normativa.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Concordância verbal; Ensino de gramática; Aprendizagem 

ativa. 

 

 

PRESSUPOSTOS NORTEADORES DO ENSINO DE SINTAXE DO ENSINO MÉDIO 

  
O presente trabalho visa descrever como está pautado o ensino de sintaxe no Ensino  

Médio no estado de Minas Gerais, com base nas diretrizes de ensino: Parâmetro Curricular 
Nacional de Língua Portuguesa do Ensino Médio (PCNEM), na Base Nacional Comum  
Curricular (BNCC) e no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG).   

Esses documentos oficiais estabelecem os conteúdos mínimos a serem construídos,  em 
qualquer disciplina curricular, na formação das crianças e dos jovens que frequentem a  etapa 
regular na educação básica brasileira — a qual compreende desde a educação infantil  até o 
Ensino Médio —, nas escolas públicas ou particulares. Eles, portanto, foram analisados  
primeiro, para que se observe de que maneira a gramática normativa deve ser apresentada  pelos 
professores aos alunos, segundo as próprias orientações dessas normas curriculares de  ensino, 
que influenciam na elaboração dos livros didáticos distribuídos nacionalmente.  

É importante salientar que a ordem da análise, partindo do PCNEM, depois BNCC  e, 
finalmente, CRMG, tem por motivação o fator cronológico. O Currículo Referência de  Minas 
Gerais (CRMG), inclusive, foi lançado por último, no ano de 2021, no mês de abril,  período 
no qual este trabalho ainda começou a ser desenvolvido, que, por ser um documento  
recentemente publicado, deste modo, será verificado o desdobramento de ensino e  
aprendizagem do objeto linguístico para os próximos anos no estado de Minas Gerais.   

Por último, cabe comentar o recorte desta pesquisa focada no Ensino Médio, pela  razão 
de ser a etapa regular que possui uma demanda muito complexa, atribuindo atuação não só do 
poder público, mas, também, dos educadores, conforme sustenta o Art. 206 da  Constituição 
Federal de 1988:  

“Art. 206. O ensino será ministrado com base [na]:  
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VII - garantia de padrão de qualidade;” (BRASIL, 1988, p. 123).  
Por este motivo, a alta taxa de evasão escolar e, por outro lado, um baixíssimo  

desempenho acadêmico, apresentado no Índice de Desempenho da Educação Básica  (IDEB), 
são alguns dos pontos mais discutidos em torno da etapa do Ensino Médio,  revelando que há 
muito a se fazer, para melhor atender a população brasileira, sobretudo, a  parcela mais 
vulnerável socialmente.  

Embora tendo explorado o contexto do Ensino Médio, isso não quer dizer que as  outras 
fases de ensino, tais como Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de  Jovens e 
Adultos, não tenham também os próprios obstáculos. É nessa percepção, além do  mais, que o 
presente artigo delimita, exclusivamente, as metodologias ativas voltadas ao  fator gramatical 
de ensino, considerando que elas podem contribuir positivamente na  posição do aluno na sala 
de aula, participando mais com criticidade e interesse sobre o  objeto linguístico.  

A complexidade do Ensino Médio, desse modo, não será resolvida apenas pela  
introdução de novas estratégias de ensino, mesmo aquelas recomendadas para cada  disciplina 
curricular. No entanto, já sob outra ótica, será também impossível, efetivamente, mudar 
favoravelmente o cenário das escolas públicas brasileiras apenas pela promulgação  de leis e 
decretos nacionais, sem antes ter atentado para as reais necessidades dos  professores e gestores 
dos mais diversos tipos de instituições escolares espalhadas pelos  quatro cantos do Brasil.  

 
PARÂMETRO CURRICULAR NACIONAL DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 
ENSINO MÉDIO  
 

O Parâmetro Curricular Nacional de Língua Portuguesa no Ensino Médio (PCNEM) foi 
publicado no ano de 2000, pelo Ministério da Educação (MEC). Considerado como um dos 
primeiros documentos norteadores de ensino do país, contém orientações gerais sobre o 
processo de aprendizagem da língua materna, os aspectos culturais e literários e as questões 
discursivas ligadas aos textos.   

Em virtude de seu viés acadêmico, consequentemente, o material é demasiadamente  
teórico. É por isso que ele não tem como objetivo de estabelecer quais conteúdos devam ser  
ensinados, de maneira objetiva. Argumenta-se que cabe à própria comunidade escolar e seu  
corpo docente articularem os conhecimentos gerais às competências e às habilidades  
indispensáveis nas situações reais de uso da linguagem:  
 

Para além da memorização mecânica de regras gramaticais [...], o aluno deve 

ter meios para ampliar e articular conhecimentos e competências que possam 

ser mobilizadas nas inúmeras situações de uso da língua com que se depara, 

na família, entre amigos, na escola, no mundo do trabalho. (BRASIL, 2000, 

p. 55).  
 

Para isso, as etapas do trabalho pedagógico estão contidas a seguir:   

 
• selecionar conteúdos e articulá-los às diversas competências e habilidades 

que se quer desenvolver;  

• estabelecer uma progressão que perpasse os três anos do ensino médio;  

• considerar muito de perto a realidade social dos alunos que frequentam a 

escola;  

• afinar procedimentos comuns aos professores das várias séries do ciclo.  

(BRASIL, 2000, p. 70).  

 
Em decorrência dessa abordagem, a sintaxe não é muito contemplada de modo  

aprofundado. É necessário, portanto, recorrer a outras obras, para que se realize uma  
investigação em torno dos procedimentos metodológicos de ensino. Porém, tratando-se de  
gramática tradicional, no Ensino Médio, o PCN desconsidera o ensino pautado como um  fim 
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em si mesmo.   

Tabela 01: Ensino de gramática: algumas reflexões.  

 
Fonte: BRASIL, 2000, p. 73.  

 
Na tabela 01, percebe-se claramente a ausência do conteúdo da sintaxe no parâmetro  

curricular. Por outro lado, o documento estabelece o ensino de gramática e suas reflexões  
aliado ao desenvolvimento de competências e habilidades específicas:   

 
(I) Distinguir gramática descritiva e normativa, a partir da adequação ou não  
a situações de uso;  

(II) Considerar as diferenças entre língua oral e escrita; 

(III) Conceber a gramática como uma disciplina viva, em revisão e elaboração  

constante. (BRASIL, 2000, p. 70).  

 
Nesse sentido, o assunto concordância verbal, bem como outros temas que integram  a 

unidade gramática normativa, precisam, sim, ser apresentados aos educandos na educação  
básica, conforme dá a entender, na tabela 01. A questão é, portanto, de que maneira ela pode  
ser apresentada, o que, infelizmente, no PCNEM, não o explora, apesar de orientar o  trabalho 
concatenado às competências.  

 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO  

 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) guarda profundas mudanças que a  

reforma do Ensino Médio trouxe. Estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação  
Nacional (LDB), a reforma alterou a estrutura curricular, na Lei nº 13.415/2017 (BRASIL,  
2018).  
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Serviram de alerta aos governantes as muitas evasões escolares e os baixos  
desempenhos de estudantes, mostrados ano após ano, no Índice de Desenvolvimento da  
Educação Básica (IDEB), avaliação que analisa a qualidade de ensino do país. Para cumprir  
com melhorias no Ensino Médio, a BNCC foi lançada com atualizações, no ano de 2018, já  em 
sua segunda publicação.  

A principal característica do documento é a descentralização no tocante às decisões  
curriculares tomadas pelo Ministério da Educação (MEC). Sendo assim, transmitindo uma  
flexibilidade quanto à escolha do conteúdo por exemplo, a BNCC foi organizada para  atender 
às habilidades de aprendizagem a serem desenvolvidas, com base nestes tópicos: (I)  as 
competências gerais; (II) os campos de atuação social; e (III) as competências específicas  para 
cada Área e Itinerário Formativo (Linguagens e suas Tecnologias; Matemática e suas  
Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais  Aplicadas; 
Formação Técnica e Profissional; e Projeto de Vida) (BRASIL, 2018).  

Desta forma, a ação de aplicar a estratégia de associação das habilidades de  
aprendizagem, com as competências específicas de Língua Portuguesa e os campos de  atuação 
social, possibilitou aos diretores de escolas elaborarem o Plano Político Pedagógico  (PPP) de 
modo a atender às necessidades da comunidade.  

A reforma permitiu distribuir os conhecimentos ao longo dos três anos, conforme o  
perfil de cada educando, e garantiu a interdisciplinaridade, isto é, as atividades precisam  focar 
em resoluções de problemas, e não na disciplina como um fim em si mesma. Foi  oportunizada 
aos jovens uma autonomia para escolherem um currículo educacional o qual  atendesse suas 
expectativas, graças aos itinerários formativos, optando por seguir no  mercado de trabalho ou 
se dedicar nas atividades acadêmicas.   

A BNCC tem se mostrado um pouco mais objetiva com relação à abordagem dos  temas 
a serem ensinados, diferentemente do PCNEM. Isso facilitou enormemente os  educadores no 
aspecto de selecionar um conteúdo para ensinar, uma vez que os objetivos  são descritos pelos 
marcadores alfanuméricos.   

Os objetivos nada mais são que as competências mínimas as quais as escolas devem  
desenvolver em seus alunos. Então, em vez de estabelecer o conteúdo como um fim em si  
mesmo, a BNCC propõe habilidades, estas que, por sua vez, são ainda associadas aos  
itinerários formativos e aos campos de atuação social.   

Para tanto, o ensino de sintaxe e de concordância verbal, segundo a Base Nacional  
Comum Curricular, é assim orientado, no Ensino Médio:  

 
(EM13LP08) Analisar elementos e aspectos da sintaxe do português, como a 

ordem dos constituintes da sentença (e os efeito que causam sua inversão), a 

estrutura dos sintagmas, as categorias sintáticas, os processos de coordenação 

e subordinação (e os efeitos de seus usos) e a sintaxe de concordância e de 

regência [...]. (BRASIL, 2018, p. 507, grifo nosso). 

 

Isso demonstra uma evolução, se comparada com o PCNEM. Conquanto a Base  
Nacional Comum Curricular tenha certas lacunas na questão das etapas metodológicas da  
aplicação dos temas inovadores, por exemplo, a cultura digital inserida, sobretudo, em  escolas 
públicas, a BNCC foi elaborada para estar mais presente na prática docente, atuando,  de fato, 
como um guia, que é respaldada na legislação do país.  

  

CURRÍCULO REFERÊNCIA DE MINAS GERAIS DO ENSINO MÉDIO  

 
O Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG), criado em consonância com a  

BNCC, define “o quê ensinar, o porquê ensinar e o quando ensinar” (MINAS GERAIS,  2021, 
p. 01). Foi lançado, no mês de abril de 2021, a partir da homologação, conforme o  parecer CEE 
(Conselho Estadual de Educação) 192/2021, por meio da portaria nº 230/2021.   

Cabe, aqui, ressaltar a função do CRMG para o estado de Minas Gerais, que vem  
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apropriar as orientações da BNCC, articulando-as com as características e necessidades das  
juventudes mineiras. É por isso que tal diretriz estadual foi idealizada, cumprindo com o  
propósito de atender os interesses e condições, haja vista o caráter heterogêneo e plural  
(MINAS GERAIS, 2021).   

Nesse sentido, analisa-se no CRMG a aplicação das bases norteadoras da BNCC  com 
foco no desenvolvimento das competências, considerando as necessidades das Minas  Gerais: 
nos componentes curriculares e Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) de cada  contexto escolar 
(MINAS GERAIS, 2021).  

Dessa maneira, as competências gerais atuam como fronteiras abertas, promovendo  
uma educação inclusiva e integral (completa) de qualidade. Primeiro, consideradas como  
fronteiras abertas, justamente, porque admitem o entrelace de umas com as outras, no  sentido 
de atuarem na interdisciplinaridade. E segundo, destacando o protagonismo juvenil  por meio 
das diversas faces, não focando apenas no desenvolvimento cognitivo, mas  também físico, 
social, afetivo, ético, moral, simbólico espiritual e cultural (MINAS  GERAIS, 2021).  

Sintetizadas pelas palavras-chave, as 10 competências gerais desenvolvidas são:  
pensamento científico; repertório cultural; comunicação; cultura digital; trabalho; projeto  de 
vida; consciência global; autoconhecimento; empatia; e, por fim, cidadania (BRASIL,  2018).   

Finalmente, elas propiciam o desenvolvimento do educando no aspecto global,  
orientadas pelos recentes estudos da pedagogia moderna. No entanto, o planejamento  escolar 
voltado ao desenvolvimento de habilidades não exclui os componentes curriculares  e suas 
especificidades construídos historicamente (MINAS GERAIS, 2021),  

 
mas, sim, implica o fortalecimento das relações entre eles e sua 

contextualização para apreensão e intervenção na realidade, requerendo 

trabalho conjugado e cooperativo dos professores no planejamento e execução 

dos planos de ensino. (BRASIL, 2018, p. 32).  

 
As competências específicas de cada Área da Formação Geral Básica (Linguagens  e 

suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas  Tecnologias e 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas), portanto, vão atuar como pontes de  integração entre 
o currículo da educação integral e os componentes do curso da etapa do  Ensino Médio.   

Para analisar o ensino de concordância verbal nessa etapa de ensino, é preciso chegar  à 
primeira competência específica da Área de Linguagens e suas Tecnologias no Ensino  Médio, 
a qual dispõe na BNCC:   

 
Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais 

(artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção 

e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas 

mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as 

possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para 

continuar aprendendo. (BRASIL, 2018, p. 491).  

 
A primeira competência específica fala sobre o estudo do funcionamento das  

linguagens. O educando deve compreender as aplicações nas diferentes práticas sociais,  além 
de saber interpretá-las de modo crítico. Dessa forma, o objetivo de aprendizagem, que  relaciona 
o ensino de concordância, é assim orientado no CRMG pelo código alfanumérico:  
“(EM13LGG109MG) Reconhecer e usar mecanismos de coesão verbal e nominal nos  diversos 
tipos e gêneros textuais/discursivos.” (MINAS GERAIS, 2021, p. 107).   

A tabela a seguir sinaliza, com precisão, a associação da habilidade a ser  desenvolvida 
à unidade temática e ao objeto de conhecimento:   
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Fonte: MINAS GERAIS, 2021, p. 107.  

 
Diante desse quadro, verifica-se que o estudo da gramática normativa deve ser, sim,  

contemplado pelo professor em sala de aula. O Currículo Referência de Minas Gerais não o  
visa como um fim em si mesmo, pelo contrário, prescreve-o de modo que seja ensinado,  
refletindo sobre a norma padrão da Língua Portuguesa, para conferir maior autonomia ao  
educando na sua prática de leitura e escrita.  

Apesar de o documento estar alinhado com um ensino/aprendizado mediado pelo  
educador e protagonizado pelo educando, no entanto, o CRMG não demonstra como isso  irá 
acontecer. Isto posto, é necessário recorrer a outras obras e artigos acadêmicos, a fim de  
preencher a lacuna da aprendizagem na perspectiva ativa do objeto linguístico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Os documentos de ensino são essenciais para os livros didáticos, pois eles que  

prescrevem, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os conteúdos  
básicos relativos à disciplina a qual o professor ministrará à turma.  

O Parâmetro Curricular de Língua Portuguesa do Ensino Médio (PCNEM), a Base  
Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG)  têm 
por finalidade orientar acerca do estudo da sintaxe na perspectiva de que todas as  escolas 
brasileiras assim sigam tais instruções, colaborando, desta forma, com a igualdade  na 
educação, por se tratarem de conteúdos mínimos que são exigidos pelo Ministério da  Educação 
(MEC).   

Apesar de tais normativas de cunho teórico definirem o quê deve ser ensinado, elas,  por 
outro lado, concedem flexibilidade e liberdade para que essas instituições de ensino  possam 
organizar os conteúdos, pautando-se na realidade de cada escola, conforme  regulamenta o 
PCNEM, no trecho a seguir:   

 
• selecionar conteúdos e articulá-los às diversas competências e habilidades 

que se quer desenvolver;  

• estabelecer uma progressão que perpasse os três anos do ensino médio;  

• considerar muito de perto a realidade social dos alunos que frequentam 

a escola;  

• afinar procedimentos comuns aos professores das várias séries do ciclo. 

(BRASIL, 2000, p. 70, grifo nosso).  

 
Desse modo, muito em função desse caráter democrático contido nos três  documentos 

analisados, principalmente, no que possui maior relevância nacionalmente, a  BNCC, os 
assuntos que são cobrados passam a ser vistos na parte intermediária do processo  de ensino e 
aprendizagem, haja vista que a ordem dos objetivos ou das estratégias  formuladas no 
planejamento do docente pode variar de uma turma para outra. As  competências, nesse sentido, 
agora são tratadas como o fim da aprendizagem, e não mais o  conteúdo. O CRMG, embasado 
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na BNCC, reitera essa postura, dada as diversidades de  condições socioeconômicas e culturais 
abrigadas no território do estado mineiro, resultando  em alunos heterogêneos e plurais 
(MINAS GERAIS, 2021).   

O conteúdo de concordância verbal, portanto, que este trabalho visa explorar, por  meio 
da utilização das metodologias ativas no ensino de sintaxe, é deslocado, assim como  qualquer 
outro conteúdo de regras gramaticais, para o meio do processo de ensino e  aprendizagem. Isso 
é percebido em razão da falta de ênfase na sintaxe ou concordância  verbal, por causa da 
prioridade que são as competências na BNCC, organizadas, inclusive, em códigos 
alfanuméricos, justamente para facilitar as consultas delas por parte do  professor, quando este 
formula seu plano de aula.   

Esse modo de enxergar as regras gramaticais como um meio do processo, nas  práticas 
de análises textuais, para se verificar as diferenças estruturais entre a norma-padrão  do 
Portugues das demais variantes linguísticas, é muito relevante. Entretanto, todo esse  avanço 
observado nos documentos de ensino do país, infelizmente, não esconde o fato  negativo de que 
falta ainda mais instruções sobre de que modo o docente poderá aplicar,  por exemplo, a 
concordância verbal nos chamados campos de atuação social. A BNCC  prescreve isso, porém, 
não demonstra com detalhamento uma atividade sequer, para que,  sobretudo, o professor recém 
formado possa refletir na prática docente dele, com base no pressuposto teórico dado.   

É preciso, então, recorrer a outras obras que destaquem as estratégias de ensino mais  
adequadas para serem utilizadas no ensino de sintaxe e de concordância verbal, com  objetivos 
a i) aumentar a participação dos alunos nas aulas; ii) provocar reflexões sobre o  objeto 
lunguístico; iii) buscar a regulação dos estudos por meio da metacognição; e entre  outros 
benefícios que as metodologias ativas recompensam aqueles professores que desejam  inovar, 
atravessando os obstáculos do Ensino Médio. Por este motivo, este presente trabalho  faz 
menção ao livro de Eloisa Pilati, “Linguística, Gramática e Aprendizagem Ativa”, em  
que a autora aprofundou as pesquisas na chamada Teoria Gerativa, idealizada pelo linguista  
norte-americano Noam Chomsky, para formular alguns princípios para o ensino da sintaxe  na 
perspectiva ativa (PILATI, 2017).  

Neste momento, o presente trabalho encontra-se em fase de desenvolvimento, para  
fazer, posteriormente, um estudo dos trabalhos acadêmicos, partindo de Eloisa Pilati e  demais 
autores, que atuem há um tempo na investigação do uso da gramática normativa nas  aulas de 
Língua Portuguesa no Ensino Médio. E, em conclusão, sejam analisados os livros  didáticos, 
mostrando se, de fato, a discussão do ensino de concordância verbal sofreu  alterações 
significativas reveladas nas formas metodológicas apresentadas nas atividades  destes mesmos 
livros.  
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AS PRÁTICAS DE PRIMEIROS SOCORROS ENSINADO EM UMA ESCOLA 

PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN: relato de experiência1 

 

Elanio Rodrigues de Araujo Freitas2 

 
RESUMO 

Este trabalho objetiva apresentar o desenvolvimento das práticas do projeto de 

extensão Suporte Básico de Vida para a capacitação da comunidade escolar em 

técnicas de primeiros socorros. Sendo assim, trata-se de um estudo fruto do projeto de 

extensão intitulado “Suporte Básico de Vida em uma escola pública do município de 

Mossoró/RN”, coordenado por um docente e desenvolvido por discentes da Faculdade 

de Enfermagem e Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte, criado a partir do componente curricular Primeiros Socorros, ministrado no 

segundo período do Curso de Enfermagem e ofertado como disciplina optativa a 

alunos de outros cursos e departamentos acadêmicos desta Universidade. As ações 

foram planejadas pelo grupo de extensão a fim de que o público-alvo conseguisse 

compreender os temas abordados, a partir de situações experienciadas pelos mesmos 

em outros momentos do seu cotidiano, a fim de que conseguissem perceber a 

importância e a aplicabilidade dos conhecimentos em primeiros socorros nas diversas 

situações que venham presenciar. Os temas abordados nas ações de extensão podem 

ser discutidos com qualquer grupo de pessoas, pois qualquer pessoa leiga em 

primeiros socorros já presenciou ou foi vítima de algum acidente e as suas 

experiências pessoais são a base para o desenvolvimento das atividades, em que é 

debatido e ensinado as formas adequadas de atuação, nas situações que necessitam do 

conhecimento das técnicas de suporte básico de vida, visando um primeiro 

atendimento mais eficaz e seguro tanto para a vítima quanto para o socorrista. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade Escolar; Educação em saúde; Primeiros 

Socorros na Escola; Suporte Básico de Vida; Urgência e Emergência. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As relações sociais são inerentes ao ser humano no percurso de sua existência, sendo 

uma etapa necessária no processo de desenvolvimento pessoal. Dentre tantas funções 

necessárias no convívio social, o respeito e o cuidado com a vida são os mais importantes. As 

legislações tanto em nível nacional quanto internacional, garantem a todos os indivíduos, sem 

excluí-los por motivos de diferenças, sejam elas de caráter étnico, cultural, religioso, de gênero 

ou sexualidade etc., o direito à saúde, segurança, educação, trabalho e lazer, mas sobretudo, o 

direito à vida. Porém, mesmo com todos esses cuidados não se pode garantir que estes sujeitos 

não sejam surpreendidos por acidentes ou estejam protegidos de acontecimentos repentinos que 

coloquem em risco a sua vida. 

 Por considerar o acontecimento de acidentes uma possibilidade imprevisível e comum 

no cotidiano das pessoas, a intervenção adequada nessas situações que por vezes põem em risco 

a vida, é essencial. Destarte, conforme BEKCER et. al. (2017) é de salutar importância que os 

sujeitos possuam conhecimentos sobre o suporte básico de vida a pessoas em situações de 

urgência ou emergência, sabendo como prestar de forma correta os primeiros socorros às 

vítimas. 

 
1
 Este trabalho conta com a orientação do Prof. Dr. Zacarias Marinho da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN) e-mail: zacariasmarinho@yahoo.com.br  
2
 Graduando em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), e-mail: 

elanioaraujo7@gmail.com; 
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 Segundo Brasil (2003), o Suporte Básico de Vida (SBV) ou os primeiros socorros são 

o conjunto de medidas aplicadas para estabilizar a vida da vítima, a fim de oferecer suporte para 

não agravar ou gerar novas lesões até a chegada de um Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU). O SBV compreende etapas que podem ser realizadas por leigos 

devidamente informados, pois a simples atuação de um leigo que reconhece rapidamente uma 

Parada Cardiorrespiratória (PCR) previne piores danos à vida da vítima.  

 Ao percebermos a escola como uma instituição social responsável pela formação dos 

indivíduos, entendemos que esta formação não pode se restringir apenas a comunicação de 

conteúdos disciplinares de áreas específicas do conhecimento. Ela deve ser ampla e possibilitar 

aos sujeitos uma melhor atuação sobre a realidade social em que vivem. Também não podemos 

negar as relações que se estabelecem cotidianamente entre os sujeitos e que acidentes podem 

ser algo recorrente no espaço escolar, por este motivo a capacitação da comunidade escolar para 

aplicação de técnicas de primeiros socorros é tão necessária no processo educacional. 

(GRAEFF e CAMELO, 2015, p. 15). 

 Em 2017, no município de Campinas em São Paulo, uma criança de 10 anos veio a óbito 

após ficar engasgada com o lanche escolar. Engasgos são situações que podem acontecer a 

qualquer momento da nossa vida, em qualquer lugar. Se as pessoas que presenciam uma 

situação como esta souberem intervir de forma adequada, a vítima pode ter menos complicações 

e até ser salva. O que aconteceu nesta escola não foi um caso isolado. Diariamente, instituições 

escolares convivem com acontecimentos deste tipo, o que torna o conhecimento em práticas de 

primeiros socorros uma necessidade na formação dos profissionais da educação. 

 FIORUC et. al. (2008), em um estudo realizado em escolas públicas no interior de São 

Paulo, destaca a lacuna na formação de professores quanto ao atendimento dos estudantes no 

caso de acidentes na escola. Os autores compreendem que a falta de conhecimento da 

comunidade escolar em primeiros socorros pode acarretar problemas como a manipulação 

inadequada da vítima e ainda a solicitação excessiva do SAMU, dado o fato do transtorno 

gerado devido ao acontecimento.  

 Em 2018 foi sancionada e aprovada pelo Governo Federal, a lei de n° 13.722, que torna 

obrigatória a capacitação em primeiros socorros para profissionais que atuam no espaço escolar 

ou em ambientes recreativos com participação de crianças, sejam estes espaços público ou 

privado. A formação deve ser ofertada por entidades municipais ou estaduais e com 

profissionais que sejam habilitados para lidar com essas questões. A lei também determina que 

a formação deve ser ofertada anualmente. 

Segundo NARDINO et al (2012), o ensino de primeiros socorros possibilita que o 

indivíduo possa atuar com mais confiança e segurança nos casos de urgência e emergência. 

Portanto, diante o que já foi exposto até aqui, o objetivo do projeto de extensão Suporte Básico 

de Vida, constitui-se em capacitar professores e estudantes dos anos finais do ensino 

fundamental, bem como a equipe de gestão e de apoio escolar de uma escola da rede pública 

do município de Mossoró/RN na aplicação de técnicas de primeiros socorros. 

O projeto acima citado foi desenvolvido por um grupo de alunos da Faculdade de 

Enfermagem (FAEN) e da Faculdade de Educação (FE), coordenado e orientado por um 

docente da FAEN com experiência e atuação na área por quase 20 anos em uma instituição 

hospitalar de referência em urgência e emergências. A iniciativa surgiu após os discentes do 

grupo cursarem o componente curricular primeiros socorros, ofertado no 2º período do curso 

de graduação em enfermagem da UERN. 

 

RELATO DA EXPERIÊNCIA 

 

Para descrever o percurso metodológico das ações, fundamentamos este trabalho a partir 

das concepções de MINAYO e SANCHES (1993) sobre pesquisa qualitativa, em que segundo 
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eles é caracterizada pela aproximação entre o investigador e o objeto, que se relacionam de 

forma dialética. Portanto, apresentamos este relato de experiência com abordagem de uma 

pesquisa qualitativa de caráter descritivo, pois ao longo do trabalho, exporemos as ações do 

referido projeto de extensão. 

Segundo GIL (2009, p. 28), pesquisas descritivas “têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis.”. No decorrer deste artigo, apresentaremos os processos de 

planejamento e execução do projeto, algumas dificuldades encontradas no percurso e como 

lidamos com elas, no intuito de auxiliar outras pesquisas e estudos sobre a temática. 

O Projeto de Extensão Suporte Básico de Vida foi executado por um grupo de estudantes 

vinculados a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), da Faculdade de 

Enfermagem (FAEN) e da Faculdade de Educação (FE), coordenado e orientado por um 

professor da FAEN com experiência na área de urgência e emergência e responsável por 

ministrar o componente curricular de primeiros socorros no curso de enfermagem.  

Optamos por desenvolver a atividade de extensão no espaço escolar por compreendê-lo 

como lugar privilegiado na formação dos indivíduos. Também justificamos a nossa escolha 

respaldados pela lei n° 13.722/2018, que torna obrigatória a capacitação em primeiros socorros 

nas instituições de ensino e espaços recreativos.  

A legislação acima, recebe o nome de Lei Lucas, em homenagem a Lucas Begalli 

Zamora, que veio a óbito em sua instituição de ensino, após engasgo com a merenda escolar. 

Este e outros casos são bastante comuns tanto em escolas como em nossas casas e a intervenção 

adequada pode salvar vidas e diminuir possíveis sequelas do sinistro. 

O campo de atuação do projeto foi uma escola da rede pública municipal na cidade de 

Mossoró/RN, e o público alvo foram os professores, alunos e equipe de gestão, coordenação e 

apoio pedagógico.  A escola recebe alunos para cursar o ensino fundamental nos anos iniciais 

(1º ao 5º ano – turno matutino) e finais (6º ao 9º ano – turno vespertino). Destarte, preferimos 

trabalhar com os alunos dos anos finais do ensino fundamental, devido a sua faixa etária estar 

entre 11 (onze) e 15 (quinze) anos de idade, e por considerar que eles compreenderiam melhor 

os temas abordados. 

 

Planejamento das atividades 

 

Antes de apresentarmos a proposta do projeto para a escola, nos reunimos para 

estabelecer os objetivos que pretendíamos alcançar com as atividades, o dia dos encontros, os 

conteúdos e temas que seriam abordados e a escolha de uma das turmas de alunos para receber 

a capacitação. As reuniões do grupo aconteciam nas quintas-feiras, às 14hrs00min, na FAEN. 

Este dia e horário foi determinado pela faculdade para a realização das reuniões de grupos de 

extensão.  

O objetivo maior da proposta definido pela equipe foi a capacitação da comunidade 

escolar em suporte básico de vida e medidas de primeiros socorros. Decidimos executar o 

trabalho com as turmas do 6° ao 9° ano dos anos finais do ensino fundamental, distribuindo as 

temáticas por ano. Esta escolha foi determinada por dois fatores: 1) o turno em que a escola 

ofertava o ensino para a turma era compatível com o estabelecido pela FAEN para a realização 

de atividades de extensão; 2) a faixa etária dos alunos, a série que cursava e a permanência na 

escola no ano seguinte. Também pensamos se caso oportuno, a formação de um grupo de 

socorristas composto por alunos, professores e demais membros da escola que participasse das 

atividades e tivessem interesse.  

Fixamos temas primordiais para a utilização das técnicas de primeiros socorros, seja no 

espaço escolar ou fora dele. Ficou estabelecido a abordagem das causas e consequências dos 
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seguintes temas: paradas cardiorrespiratórias; convulsões; fraturas, entorses e luxações; 

hemorragias; engasgos; choque elétrico e queimaduras. 

Após planejamento interno, marcamos com a equipe de gestão e coordenação da escola 

uma reunião para apresentar a proposta do projeto, ouvir as suas demandas e discutir possíveis 

mudanças. A escola sugeriu que concomitante aos temas apresentados pelo grupo, fossem 

discutidas questões referentes à alimentação saudável e educação sexual, na perspectiva do 

desenvolvimento sexual na adolescência.  

Posterior a reunião com a equipe de gestão da escola, nos reunimos novamente para 

finalizar o nosso planejamento, considerando as solicitações da escola. Ademais o cronograma 

final das ações está apresentado no quadro abaixo: 

 

Quadro 1: cronograma final das ações, distribuído por encontro e temas abordados. 

 

ENCONTRO TEMA 

1° ENCONTRO 

Apresentação do grupo a comunidade escolar e a proposta 

do projeto de extensão + introdução dos temas de choque 

elétrico e queimaduras. 

2° ENCONTRO Convulsões e desmaios + alimentação saudável. 

3° ENCONTRO  Engasgos + alimentação saudável 

4° ENCONTRO 

Ferimentos, fraturas, entorses e luxações + riscos de 

contaminações por Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs). 

5° ENCONTRO Hemorragias + riscos de contaminação por ISTs 

 

Na divisão dos encontros, buscamos esquematizar as ações a partir de temas mais 

simples e avançar gradativamente, a fim de facilitar a compreensão e deixar o assunto próximo 

da realidade dos estudantes. É importante ressaltar que, embora não apareça na tabela acima, 

em todas as turmas foi abordado a temática de paradas cardiorrespiratórias (PCR), pois 

constitui-se como parte fundamental dos conhecimentos em SBV e primeiros socorros. 

 Nas reuniões de planejamento semanal, o grupo se dedicava a estudar e debater os temas 

que seriam trabalhados na escola e avaliar o andamento do projeto. Também era discutido a 

forma que a temática seria apresentada ao público e quais recursos utilizaríamos. Esta 

constituía-se na parte didática-metodológica das ações. As reuniões de planejamento 

aconteciam quinzenalmente, e tinham duração média de 01h30min. 

 O grupo também decidiu que as ações deveriam ter duração máxima de 01h30min., e a 

interação com o público era fundamental para tornar a atividade mais participativa. Em todas 

as atividades, foram utilizados diversos recursos pedagógicos, tais como cartazes, imagens, 

vídeos, jogos e dinâmicas interativas, no intuito de contextualizar e envolver os participantes 

nas ações, deixando os temas abordados mais simples e dinâmico, facilitando e possibilitando 

um melhor debate, com vista numa aprendizagem significativa e na aplicabilidade dos 

conteúdos em qualquer situação que necessite de auxílio e manobras de primeiros socorros. 

 

Apresentação do grupo e da proposta do projeto de extensão a comunidade escolar e 

introdução dos temas de choque elétrico e queimaduras 

 

Decidimos realizar a ação de apresentação da proposta do projeto com todos os alunos, 

professores e demais membros da escola, para que não precisássemos fazê-lo em cada turma. 

Nesta ação, discutimos também causas, consequências e intervenção em situações de choque 

elétrico, direcionando posteriormente para queimaduras. Abrimos o debate com situações 

corriqueiras e deixamos o público livre para expor suas dúvidas e experiências. 
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Para discutir choque elétrico, levamos algumas extensões e tomadas de energia, 

deixando-as sobrecarregadas de aparelhos conectados, tais como carregadores de celular, 

chapinha, secador, “T” para tomadas. Todos estes objetos estavam conectados uns aos outros. 

O intuito era mostrar ao público como fazemos isso em casa, instalando diversos aparelhos em 

uma mesma fonte de energia. A sobrecarga de energia poderia ocasionar uma descarga elétrica, 

que dependendo da intensidade, levar a casos de choque elétrico e incêndio, este último sendo 

propício a queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. 

Com o auxílio de imagens, apresentamos medidas de prevenção de acidentes, para estas 

situações, como por exemplo, não usar aparelhos elétricos (chapinha, secador, recarga da 

bateria do celular) no banheiro; usar protetor de tomadas para evitar que crianças possam 

brincar e inserir objetos nelas; quais situações de choque elétrico é possível intervir como 

pessoa leiga e quais casos não podemos nos aproximar, devendo apenas chamar entidades 

responsáveis; o verdadeiro e falso das queimaduras, em que algumas ações podem causar 

maiores danos à vítima. 

 

Convulsões, desmaios e alimentação saudável 

 

Neste encontro, destacamos a importância da alimentação saudável e as consequências 

da má alimentação, com ênfase nos acontecimentos de desmaios. Fizemos a diferenciação do 

desmaio e de uma crise convulsiva. Para facilitar a compreensão, procuramos apresentar 

situações do cotidiano e questionar se os participantes já foram vítimas ou presenciaram 

acontecimentos parecidos. Em seguida, debatemos os sinais e a intervenção adequada em cada 

uma. 

Como a maioria dos estudantes da escola praticam atividade física no contraturno, 

questionamos sobre a forma que eles se alimentavam para participarem dos treinos. O professor 

orientador do projeto fez uma breve exposição de uma situação em que ele foi vítima de 

desmaio devido à má alimentação. Também apresentamos o vídeo de um jogador de futebol 

que desmaiou, durante uma partida, entrou em PCR e veio a óbito.  

Para discutir alimentação saudável, sempre dividíamos a turma em 4 grupos, 

distribuíamos cartolinas, panfletos de supermercado, cola, tesoura e canetas hidrocor coloridas. 

Como tarefa, era solicitado que cada grupo fizesse uma média do que eles costumavam 

consumir e quais as suas preferências nas refeições de café da manhã, almoço e janta. Após 

apresentação dos cartazes, fazíamos uma exposição de refeições desejáveis, de baixo custo e 

com alimentos que os ajudariam a alcançarem melhores resultados em suas atividades, em 

especial, na prática esportiva e desta forma, evitar casos de desmaios por má alimentação. 

 

Engasgos e alimentação saudável 

 

Realizamos esta atividade apresentando a temática a partir de situações do dia a dia e de 

como é comum o acontecimento deles. Apresentamos alguns vídeos em que pessoas se 

engasgam enquanto realizam suas refeições e perguntamos a eles se eles já presenciaram 

situações parecidas, ou mesmo se foram vítimas. Na oportunidade, relatei o caso de um amigo 

de infância, que morreu devido a um engasgo e naquele momento não ter sido socorrido da 

forma adequada. 

Aproveitamos as discussões para apresentar o caso do jovem Lucas Begalli Zamora, que 

se engasgou com o lanche escolar e também veio a óbito na própria escola. Nas discussões, 

apresentamos algumas brincadeiras que os estudantes costumam fazer em sala de aula com a 

merenda escolar. Alertamos para o desperdício da comida, do risco de acidentes em meio às 

brincadeiras e sobre a importância daquela refeição para o organismo durante o período que 

eles passam na escola.  
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É comum que os jovens levem lanches de casa para a escola, e sabendo disso, pedimos 

para eles listarem quais as preferências deles nesses lanches, com o objetivo de apresentar 

alternativas saudáveis e viáveis em relação às que eles costumavam consumir. Também era 

oportuno reforçar sobre o desperdício do lanche escolar, e como ele impactava na realidade de 

crianças e jovens carentes. 

 

Ferimentos, fraturas, entorses e luxações (complementar: riscos de contaminações e ISTs) 

 

As discussões para abordar este tema iniciou-se a partir de relatos de acidentes simples, 

tais como quedas em práticas esportivas ou em brincadeiras e as lesões consequentes destas 

ocorrências, explicando as formas de identificação e intervenção em cada caso, destacando a 

importância do autocuidado no tratamento de pessoas desconhecidas, com vistas na prevenção 

de infecções. 

Para que o público pudesse compreender e diferenciar cada situação, foram apresentadas 

em projeção de slides, imagens de cada caso e os sintomas comuns a eles. Alertamos sobre o 

caso de alguns ferimentos expostos, tais como cortes e arranhões, e como é possível intervir de 

forma segura, tanto para o socorrista quanto para a vítima. Alertamos os riscos de infecções que 

podem acontecer e a importância do autocuidado para um atendimento seguro e evitando 

contaminações para ambas as partes (socorrista e vítima), sendo essa uma premissa básica de 

primeiros socorros. 

 

Hemorragias (complementar: riscos de contaminações e ISTs) 

 

Assim como nas atividades anteriores, iniciamos o debate com a apresentação de 

acidentes comuns no nosso cotidiano, ocasionando sangramentos e hemorragias. Alguns cortes 

e ferimentos que podem acontecer em casa, na escola ou em qualquer outro lugar, com o 

manuseio de objetos que é comum utilizarmos. 

Após os relatos, apresentamos os procedimentos adequados para intervir nessas 

situações, esclarecendo algumas atitudes incorretas e que podem prejudicar a vítima. O intuito 

aqui era expor algumas práticas seguras e eficazes para conter o sangramento. Para isso, 

partimos de costumes e informações que são passados pelos mais velhos como cuidado inicial, 

sendo eles a aplicação direta de pó de café ou sal. Explicamos como isso dificulta o processo 

de higienização do ferimento no atendimento especializado. Para finalizar, assim como em 

encontros anteriores, explicamos quais situações podemos intervir de forma segura, e que o 

suporte básico de vida, objetiva atendimento seguro tanto para a vítima quando ao socorrista. 

 

Paradas cardiorrespiratórias (PCR) 

 

Abordamos as paradas cardiorrespiratórias em todas as ações de forma complementar, 

pois em todas as situações apresentadas, a depender da gravidade, pode acontecer da vítima 

entrar em situação de PCR e a intervenção adequada pode salvar vidas. Era ensinado as formas 

de verificação de pulso e vias aéreas do sistema respiratório e a técnica de 

reanimação/massagem cardíaca.  

Utilizávamos um boneco e um respirador manual da FAEN para demonstrar as técnicas. 

A turma era dividida em grupos de 3 para aplicar a técnica ensinada. Na ocasião, informávamos 

que as práticas de ressuscitação com respiração boca-a-boca não era mais uma prática segura, 

devido não saber o estado de saúde da vítima e que a mesma podia estar gripada ou com alguma 

outra doença que pudesse ser transmitida com esse contato direto. 

 

Avaliação das ações 
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 Desde o início, percebemos grande empolgação e interesse nas atividades por parte da 

gestão e coordenação escolar, apresentadas já na primeira visita a escola. Tanto o grupo de 

extensão quanto a comunidade escolar compreenderam a importância das ações como 

conhecimentos fundamentais na formação dos indivíduos e para posterior em sua vivência 

diária. 

 Quanto à metodologia didática das ações, notamos que o debate como ponto de partida 

para iniciar a capacitação técnica foi fundamental para estimular a participação do público, que 

sempre fazia intervenções colocando as suas experiências pessoais e esclarecendo as suas 

dúvidas quanto aos procedimentos. Aqui ressaltamos a importância da valorização das 

experiências pessoais no processo, pois a grande maioria já tinha presenciado ou mesmo sido 

vítima de alguma situação, lembravam do que foi realizado e questionavam sobre como agir 

caso em casos parecidos. 

 Na avaliação final realizada pelo grupo em reunião interna, relatou-se algumas 

dificuldades encontradas no decorrer das atividades. Acreditamos que a mais constante era 

referente ao planejamento do professor para a sua disciplina, no dia e horário da ação de 

extensão, e que em alguns momentos havia a realização de trabalhos ou atividades avaliativas 

com a turma e o grupo não tinha como desenvolver o que estava programado, tendo que adiar 

e remarcar, interferindo diretamente no planejamento. 

 Outra coisa que prejudicava o desenvolvimento das ações era quando algum professor 

da escola faltava. A turma ficava com horário de aula vago e embora outros professores 

antecipassem a sua aula, no momento de desenvolver a atividade de extensão, os alunos 

apresentavam um comportamento agitado e participavam menos da ação, pois esperavam ser 

liberados para voltarem para suas casas mais cedo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao refletirmos sobre o percurso metodológico, percebemos que embora o grupo tenha 

enfrentado algumas dificuldades durante o processo, conseguimos cumprir os nossos objetivos 

e obtivemos bons resultados com as ações. 

 Reforçamos a ideia apresentada no início do trabalho, de que a escola é um lugar 

favorável para a capacitação de pessoas leigas em suporte básico de vida e técnicas de primeiros 

socorros, por compreendê-la como espaço privilegiado para formação dos sujeitos. 

 Acreditamos que, em edições futuras do projeto de extensão Suporte Básico de Vida, 

caso seja realizado com um único grupo de pessoas, nossos resultados serão ainda mais 

satisfatórios, pois teremos como acompanhar melhor o seu desempenho, possibilitando a 

revisão de conteúdos e maior assistência no esclarecimento de dúvidas. 

 Por fim, concluímos que as temáticas abordadas neste projeto de extensão podem ser 

discutidas com qualquer grupo de pessoas, pois qualquer pessoa leiga em primeiros socorros já 

presenciou ou foi vítima de algum acidente e as suas experiências pessoais servirão como base 

para as ações, reformulando e modificando a sua forma de atuação em situações que necessitem 

das técnicas de suporte básico de vida, com vista num primeiro atendimento mais eficaz e 

seguro tanto para a vítima quanto para o socorrista. 

Ressaltamos também a importância e contribuição deste trabalho para outras pesquisas 

que abordem a temática de primeiros socorros, com ênfase naquelas que se destinam ao ensino 

de práticas socorristas no espaço escolar, pois percebemos que ainda são poucas as publicações 

com foco nesta área.   
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APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA: 

projeto “A matemática do pedreiro: assentando cerâmicas” 

 

Bruno Vinicius Costa Barbalho1 

 
RESUMO 

Mediante as novas exigências escolares ocorridas pelas transformações da sociedade, 

há uma necessidade de mudança no ensino, principalmente no tocante às metodologias 

utilizadas pelo professor, uma vez que o método tradicional já não propicia o 

desenvolvimento das novas competências e habilidades que o estudante deve 

desenvolver. Preocupado com as atuais demandas, o presente trabalho tem como 

objetivo apresentar a realização de um projeto no ensino de Matemática com o 

conteúdo programático de “áreas”, utilizando o método ativo Aprendizagem Baseada 

em Projetos (ABP) em quatro turmas do 9º ano do ensino fundamental de uma escola 

particular da cidade de Mossoró-RN, totalizando um corpo de dados de cento e vinte 

alunos. O projeto foi planejado para ser aplicado no período de cinco semanas, em 

que em um total de cinco aulas por semana da disciplina era reservado uma hora aula 

para que os alunos recebessem as orientações e sanassem suas dúvidas. Definimos 

como tema “A Matemática do pedreiro: assentando cerâmicas”, em que os alunos 

calculariam o número de cerâmicas necessárias para assentar o piso de uma casa, e ao 

final do projeto, apresentassem à comunidade escolar os resultados e as contribuições 

do projeto, também, como tema transversal, discutimos a valorização da profissão de 

pedreiro. O passo metodológico se deu da seguinte maneira: inicialmente foi 

apresentado o tema através de um vídeo, discutindo o trabalho do pedreiro, em que 

levantamos algumas discussões da matemática envolvida nesta profissão. Em segundo 

momento, os alunos foram divididos em grupo de cinco ou seis pessoas, e a cada 

semana foram sendo apresentadas tarefas a serem realizadas por eles. Tivemos ao todo 

seis tarefas, sendo elas: construir a planta da casa com as medidas das dimensões de 

cada cômodo em metros; calcular a área total da casa em metros quadrados; calcular 

a quantidade de cerâmicas para a área total da casa; calcular a porcentagem de 

aumento na quantidade de cerâmicas para o rodapé; construir a maquete da casa; e, 

por último, apresentação dos projetos à comunidade escolar. Os alunos puderam 

preencher uma ficha de autoavaliação para responder a atividade que mais gostaram 

do projeto, as dificuldades encontradas, a ajuda mais utilizada e as contribuições de 

estudar matemática pela ABP. Na discussão dos dados objetivemos resultados 

satisfatórios, em que a opção mais marcada a questão “Essa forma de estudar 

Matemática?” foi a que o projeto “contribuiu para entender a relação da Matemática 

com o cotidiano”, à questão “Nos momentos de dificuldade qual foi a opção mais 

utilizada?” marcaram na maioria a opção de recorrer a alunos, incentivando assim a 

discussão entre eles, proporcionando um melhor aprendizado ao desenvolver a 

argumentação de ideias entre eles. Em nossas considerações, evidenciamos o bom 

engajamento que o método ativo ABP trouxe para o ambiente de sala de aula, uma 

vez que modificou o modelo tradicional vivenciado pelos alunos. Ressaltamos, por 

fim, a importância de novas pesquisas na área, incentivando a realização de mais 

trabalhos envolvendo metodologias de ensino diferenciadas para uma participação 

ativa dos estudantes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Matemática. Metodologias Ativas. Aprendizagem 

Baseada em Projetos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação pública brasileira enfrenta um grande problema: o fracasso escolar. Se 

entendermos como fracasso a inaptidão do sistema educacional em gerar os resultados – ou 

alcançar os objetivos – previstos nos documentos oficiais, não é difícil compreendermos que 
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tem um caráter multidimensional e sua causa provém de muitas fontes: reprovação, evasão, 

violência na escola, ausência dos pais, etc. É certo que existem inúmeros fatores externos à 

escola que fazem os estudantes evadirem, principalmente, os problemas sociais, mas não 

podemos deixar de lado a significância que os professores e a escola possuem nesse fato 

(LIBÂNEO, 2013). 

Nesse sentido, é de total importância que a escola perceba que as crianças e jovens 

precisam estar preparados para serem cidadãos ativos na sociedade, capazes de relacionar os 

saberes para ter uma visão geral dos problemas que se deparam no cotidiano, não 

compartimentada como geralmente lhes é apresentado. Desse modo, os professores necessitam 

atentar para o seu papel educacional, o qual deve objetivar promover um ensino  que facilite a 

construção do conhecimento, das habilidades e hábitos dos alunos. 

Libâneo (2013) em sua obra “Didática” traz a fala que “[...] as metodologias específicas 

das disciplinas, apoiando-se em conhecimentos pedagógicos e científico-técnicos, são 

disciplinas que orientam a ação docente partindo das situações concretas em que se realiza o 

ensino” (LIBÂNEO, 2013, p. 32). Podemos evidenciar que os métodos de ensino bem 

escolhidos e utilizados orientam para um ensino substancial, promovendo um bom 

relacionamento professor e aluno, uma vez que as aulas se tornarão mais interessantes. 

O ensino em uma abordagem tradicional que busca resultados previsíveis ignorando a 

individualidade cognitiva, pessoal e social do aluno, entra em conflito ao se deparar com uma 

sociedade desenvolvida, com fácil acesso a informações. Buscando acompanhar as mudanças 

ocorridas que implicam diretamente nas instituições escolares, foram desenvolvidos métodos 

que pretendem envolver o aluno na construção do seu próprio conhecimento (MORAN, 2015). 

Essas metodologias de ensino e de aprendizagem ficaram conhecidas como 

Metodologias Ativas. Bastos (2006, não paginado) conceitua Metodologias Ativas como 

“processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou 

coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema.”. Esses métodos ativos 

têm sua característica marcante na participação do aluno, o professor deve ser o mediador que 

irá criar situações onde seja construído de forma conjunta o conhecimento, diferente de um 

modelo autoritário, unilateral e uniforme de ensino, ou seja, uma transmissão de conhecimento 

visto tradicionalmente nas salas de aula. 

As Metodologias Ativas surgem como excelente proposta para modificar a educação, 

em que a atenção é voltada para o aluno, com o objetivo de desenvolver suas competências, 

consequentemente, autonomia para tomar decisões de forma consciente, tendo segurança em 

discutir e resolver determinado problema posto a ele. Segundo Moran (2012, p. 33), 

 
Cada vez se consolida mais nas pesquisas de educação a ideia de que a melhor 

maneira de modificá-la é por metodologias ativas, focadas no aluno, como a 

metodologia de projetos de aprendizagem ou a de soluções de problemas. 

Essas metodologias tiram o foco do “conteúdo que o professor quer ensinar”, 

permitindo que o aluno estabeleça um vínculo com a aprendizagem baseado 

na ação-reflexão-ação. 

 

Assim, dentre vários tipos de métodos ativos resolvemos trabalhar neste trabalho a 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), que tem como pioneiros John Dewey e William H. 

Kilpatrick, no início do século XX. Tal fato refere-se a era contemporânea, pois a ideia da 

Metodologia de Projetos remete também ao século XVII no ensino profissionalizante de 

Arquitetura na Itália (BARBOSA e MOURA, 2013). 

Segundo Bender (2014, P. 15), 

 
a ABP pode ser defendida pela utilização de projetos autênticos e realistas, 

baseados em uma questão, tarefa ou problema altamente motivador e 
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envolvente, para ensinar conteúdos acadêmicos aos alunos no contexto do 

trabalho cooperativo para a resolução de problemas. 

 

Ao analisar esta definição podemos evidenciar que a questão, tarefa ou problema 

exposto não deve ser algo simples, resolvido rapidamente com uma simples pesquisa no google, 

requer estudo e criatividade. Outro ponto importante a ser destacado é que o projeto deve partir 

de algo real, de acordo com Moran (2015, p.19) “nas metodologias ativas de aprendizagem, o 

aprendizado se dá a partir de problemas e situações reais; os mesmos que os alunos vivenciarão 

depois na vida profissional, de forma antecipada, durante o curso”, favorecendo diretamente 

um ensino interdisciplinar, pois situações reais requerem uma visão ampla sobre o problema, 

exigindo conhecimento de diversas áreas. O professor deve ter a preocupação em iniciar a 

discussão de maneira que envolva e desperte o interesse do aluno a trabalhar tal projeto, 

incentivar o trabalho em grupo. Trabalhará, assim, como mediador, facilitador e supervisor, 

pontos marcantes discutidos no tópico anterior sobre as Metodologias Ativas. O seguinte 

quadro especifica bem os elementos presentes neste método. 

 
Quadro 1: Elementos e descrições da ABP 

Elementos da ABP Descrição 

Âncora/Situação-geradora Insere a discussão problematizadora, ligando 

o ensino ao mundo real. Podendo ser 

utilizado: vídeo interessante; artigo de jornal 

ou revista, notícia, problema posto por 

político, grupo. (Professor). 

Tópicos informativos Discute informações relevantes ao projeto 

proposto. Dentre as informações podemos ter 

explicação de conceitos presentes nas 

disciplinas que o projeto contemple. 

(Professor e aluno). 

Média de tempo 4 a 12 semanas (Professor). 

Tarefas Apresenta pontos a serem cumpridos pelo 

grupo para alcançar a resolução do projeto. 

(Professor e aluno). 

Acessos para realização projeto Discute os acessos necessários para a 

realização do projeto, podendo ser: 

tecnologias, programas, mapas etc. 

(Professor e aluno). 

Artefatos previstos/Produto final Construção de apresentação que mostre os 

passos realizados, como também a proposta 
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para resolução do projeto para expor a 

comunidade escolar. (Aluno). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Portanto, desenvolvemos no presente trabalho um projeto utilizando as orientações do 

método ABP na disciplina de Matemática. Tivemos como objetivo contribuir para desenvolver 

habilidades e competências exigidas no século 21, além do conteúdo programático no currículo. 

Participaram desta pesquisa cento e vinte alunos de quatro turmas 9º ano do ensino fundamental 

de uma escola particular localizada no município de Mossoró no Rio Grande do Norte. 

 

METODOLOGIA  

 

O projeto foi planejado para ser trabalho no período de cinco semanas, em que em um 

total de cinco aulas por semana da disciplina era reservado uma hora aula para que os alunos 

recebessem as orientações e sanassem suas dúvidas. O objetivo pretendido era de relacionar  o 

conteúdo de “áreas” visto no 9º ano com o cotidiano do alunos. Cada turma composta por trinta 

alunos foi dividida em grupo de cinco ou seis integrantes, tendo como tarefa principal realizar 

o cálculo da área total da casa de um componente do grupo, realizando posteriormente o 

estimativo do número de cerâmicas que seriam necessários para o piso, baseando-se em uma 

área de cerâmica padrão de medidas 30 x 30 centímetros, de área 900 cm². A área total foi 

orientada para ser feita mediante a construção da planta casa, sendo feita a área de cada cômodo 

em metros quadrados, somando em seguida todas as partes. Depois foi solicitado o aumento de 

10% (dez por cento) no número total de cerâmicas para o rodapé, somando esse aumento com 

o quantitativo anterior para dar o número estimativo de cerâmicas total. Ao final do projeto, foi 

orientado a construção da maquete da casa utilizada e uma apresentação no Microsoft 

Powerpoint para mostrar aos demais alunos e comunidade escolar as particularidades do cálculo 

de áreas de cada casa, o número de cerâmicas e as contribuições do projeto para os componentes 

de cada grupo. 

Como questões motivadoras discutimos os possíveis problemas que um pedreiro pode 

se deparar e os cálculos que poderia utilizar para resolver tais questões. A tabela 1 descreve os 

procedimentos adotados. 

 

 

Tabela 1- Procedimentos adotados 

Projeto “A Matemática do pedreiro: assentando cerâmicas” 

1ª semana 

● Apresentação de um vídeo de curta duração abordando o 

assentamento de cerâmicas por um pedreiro. 

● Debate com os alunos sobre o trabalho do pedreiro, e a Matemática 

envolvida; 

● Divisão dos alunos em grupos de cinco ou seis integrantes; 

● Solicitação da 1ª tarefa: construir a planta da casa com as medidas 

das dimensões de cada cômodo em metros; 

● Solicitação da 2ª tarefa: calcular a área total da casa em m². 

2º semana 

● Apresentação para determinar o número de cerâmicas, sendo o 

padrão da cerâmica 30cm x 30 cm, ou seja, 900 cm²; 

● Realização de cálculos demonstrativos; 
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● Solicitação da 3ª tarefa: calcular a quantidade de cerâmicas para a 

área total da casa; 

● Solicitação da 4ª tarefa: calcular a porcentagem de aumento na 

quantidade de cerâmicas para o rodapé. 

3ª semana 

● Exposição dos cálculos da quantidade de cerâmicas realizados 

pelos grupos para revisão; 

● Solicitação da 5ª tarefa: construir a maquete da casa; 

● Orientação para a confecção dos slides da apresentação. 

4ª semana 
● Ajustes nos slides das apresentações; 

● Revisão dos cálculos. 

5ª semana ● Apresentação dos projetos à comunidade escolar 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 No decorrer do projeto foram surgindo algumas dúvidas, sendo sanadas em discussões 

em sala de aula. Por exemplo, como realizar o cálculo do quantitivo de cerâmicas sendo a área 

da casa em metros quadrados (m²) e a área da cerâmicas em centímetros quadrados (cm²)? 

Assim, realizamos cálculos demonstrativos realizando a transformação de m² para cm², 

mostrando a tabela de transformação de unidades, para posterior dividirmos área total da casa 

pela área total da cerâmica. Outra dúvida levantada pelos alunos foi para quando o resultado 

desse cálculo desse um número que não fosse inteiro, sendo orientado que arredondassem para 

o próximo número inteiro, uma vez que não haveria meia cerâmica, por exemplo. Em seguida, 

realizamos o cálculo de aumento de 10%, para também sanar dúvidas a tal operação.  Dessa 

forma, os momentos reservados para discutir tais cálculos contribuíram bastante, constatando 

também a participação ativa do aluno ao questionar sobre as etapas que eram propostas.  

 Os alunos puderam, ao final do projeto, preencher uma ficha de autoavaliação para 

responder a atividade que mais gostaram do projeto, as dificuldades encontradas, a ajuda mais 

utilizada e as contribuições de estudar matemática pela ABP. A tabela 2 mostra os resultados 

para as atividades que os alunos mais gostaram de fazer, sendo possível marcar mais de uma 

opção. 

 

 

Tabela 2- Qual a atividade do projeto você mais gostou? 

Alternativas Frequência A 

Trabalhar em grupo 48 

Determinar a área total da casa 15 

Realizar a apresentação do projeto 34 

Identificar quantas cerâmicas seriam necessárias para casa 12 

Construir a maquete da casa 41 

Nenhuma das anteriores 7 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

 A tabela 3 apresenta as dificuldades encontradas pelos alunos no decorrer do projeto, 

tendo como maior incidência a dificuldade de trabalhar em grupo, embora tenha sido também 

a atividade que mais gostaram conforme a tabela 2. Sendo o mesmo caso na construção da 
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maquete, identificação do número de cerâmicas, determinação da área da casa, pontos que 

mesmo com dificuldade podemos destacar na tabela anterior que gostaram de o fazer. 

 

Tabela 3- Em qual atividade você sentiu mais dificuldade? 

Alternativas Frequência A 

Construir a maquete da casa 29 
Realizar a apresentação do projeto 10 

Trabalhar em grupo 30 

Determinar a área total da casa 16 

Identificar quantas cerâmicas seriam necessárias para casa 18 

Nenhuma das anteriores 15 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

  

A tabela 4 nos mostra a quem os alunos recorreram mediante dúvidas no decorrer do 

projeto. Um fato evidenciado é o perfil ativo do aluno, tendo a atitude de realizar pesquisas 

individualmente para sanar suas dúvidas, como também de dialogar com os demais colegas. 

 

Tabela 4- Nos momentos de dificuldade qual foi a opção mais utilizada? 

Alternativas Frequência A 

Recorri ao professor que me ajudou a sanar as dúvidas 31 

Recorri a colegas que me ajudaram a sanar as dúvidas 35 

Fiz pesquisas na internet, livros ou consultei outras pessoas 30 

Recorri ao professor, mas nem sempre sanou minhas dúvidas 1 

Recorri a colegas, mas nem sempre sanaram as dúvidas 13 

Nenhuma das anteriores 13 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 As tabelas 5 e 6 nos mostram resultados positivos na utilização do método ABP no ensino 

de Matemática. Destacamos as contribuições quanto a relação da Matemática com o cotidiano 

e a facilitação do aprendizado, apresentados na tabela 6. 

 

Tabela 5- Indique o seu grau de participação no projeto 

Alternativas 
Frequência 

A 

Muito Bom 31 

Excelente 39 
Bom 36 

Regular 5 

Insuficiente 1 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Tabela 6- Essa forma de estudar Matemática? 

Alternativas Frequência A 

Contribuiu para entender a relação da Matemática com o cotidiano 72 

Facilitou meu aprendizado 42 

Contribuiu para melhorar minha apresentação de trabalhos 18 
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Possibilitou um olhar positivo sobre a Matemática 26 

Contribuiu para melhorar minha interação com meus colegas  19 

Nenhuma das anteriores 6 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As mudanças ocorridas na sociedade e os novos desafios enfrentados nos direcionam 

para mudanças no ensino. Uma sala de aula deve proporcionar ao aluno a construção de 

habilidades e competências necessárias para atuarem como cidadãos ativos na sociedade. O 

ensino da Matemática deve ser relacionado com o cotidiano, procurando dar significado ao que 

geralmente é visto de forma abstrata no ambiente escolar. Concluímos que este trabalho foi bem 

sucedido mediante a aplicação do método ativo ABP no ensino do conteúdo programático de 

“áreas” ao ser visto na autoavaliação dos alunos contribuições na realização do projeto. 

 

REFERÊNCIAS  

 

BARBOSA, E. F.; MOURA, D. G. de. Metodologias ativas de aprendizagem na educação 

profissional e tecnológica. Boletim Técnico do Senac, v. 39, n. 2, p. 48-67, 2013. 

 

BASTOS, C. C. Metodologias ativas. 2006. Disponível em: 

<http://educacaoemedicina.blogspot.com.br/2006/02/metodologias-ativas.html>. Acesso em: 

29/04/2019. 

 

BENDER, W. N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o século 

XXI. 2014. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 2. Ed. São Paulo: Cortez, 2013. 

 

MORAN, J. M. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. 5. Ed. São 

Paulo: Papirus, 2012. 

 

MORAN, J. M. Mudando a educação com metodologias ativas. Coleção Mídias 

Contemporâneas. Convergências midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens. 

Ponta Grossa-PR: UEPG/PROEX, p. 15–33, 2015. 

http://educacaoemedicina.blogspot.com.br/2006/02/metodologias-ativas.html


 

  108 

PRÁTICAS EDUCATIVAS NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL:  

relato de experiência de uma professora do ensino fundamental 

 

Sanzia Geiny Paulo de Almeida1 

     Normandia de Farias Mesquita Medeiros2 

 

 
RESUMO 

A proposta de uma escola integral com o compromisso de uma educação voltada para 

a formação do sujeito em várias dimensões: cognitiva, afetiva, psicológica, física, 

cultural, entre outras, vem se tornando ao longo dos anos, objeto de discussões entre 

pesquisadores e ocupando espaço nas políticas públicas educacionais no Brasil, sendo 

defendida como meio de garantir uma escola com ensino de qualidade. Compreende-

se a formação integral partindo da ideia de uma formação completa, onde o sujeito é 

visto de maneira ampla o que implica incluir além da formação intelectual e cognitiva 

a formação de habilidades que envolvam o afetivo, o físico e o social. Para contemplar 

o desenvolvimento do sujeito a partir de suas múltiplas dimensões a questão do tempo 

tornou-se elemento chave para implementar o conceito de educação de integral, 

todavia é necessário esclarecer que nem sempre mais tempo na escola significa 

proporcionar uma educação integral. A ampliação da jornada escolar deve significar 

um novo olhar em relação ao currículo, aos tempos e espaços, significa um novo olhar 

em relação a prática pedagógica que envolve professores e alunos. O presente artigo, 

objetiva a partir do relato de experiência de uma professora dos anos iniciais do ensino 

fundamental, apresentar como vem se desenvolvendo a proposta da educação integral 

em tempo integral no município de Currais Novos- RN, na Escola Integral de tempo 

Integral Professora Ester Galvão, onde serão apontados os desafios que essa proposta 

impõe ao trabalho docente.  O estudo iniciado na disciplina Prática de Docência 

(2020.2), do programa de pós-graduação em educação (POSEDUC), da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte, compreende que a educação de tempo integral exige 

práticas integradas, que emergem para um currículo flexível, dinâmico e 

interdisciplinar. O estudo de abordagem qualitativa, (BOGDAM; BIKLEN, 1994), 

toma como base um relato de experiência apoiado nas ideias de Josso (2010), Larossa 

(2002). A oferta da educação integral deve configurar novas práticas pedagógicas e as 

atividades desenvolvidas buscam uma diferenciação visando enriquecer as 

experiências educativas dos alunos e possivelmente promover uma educação com 

maior oportunidade de um aprendizado curricular amplo. Para discorrer sobre a 

temática da educação integral toma-se como base as ideias de Freire (1997), Cavaliere 

(2007), Gadotti (2009), Schellin (2015). No relato da professora observamos que a 

escola integral propõe o redirecionamento de práticas e ações no pensar e no fazer 

pedagógico. Destaca-se também o processo formativo dos profissionais da escola e 

numa proposta de currículo integrado e interdisciplinar que tem como foco a 

aprendizagem, uma vez que as práticas desenvolvidas devem garantir o direito de 

aprender na escola, o que pressupõe que independente das políticas educacionais 

adotadas, os objetivos educacionais devem convergir para um ponto comum: a 

aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Integral; Práticas educativas; Aprendizagem; 

Experiência. 
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INTRODUÇÃO 

 
 A proposta de uma escola integral com o compromisso de uma educação voltada para a 

formação do sujeito em várias dimensões: cognitiva, afetiva, psicológica, física, cultural, entre 

outras, vem se tornando ao longo dos anos, objeto de discussões entre pesquisadores e ocupando 

espaço nas políticas públicas educacionais, sendo defendida como meio de garantir uma escola 

com ensino de qualidade. A proposta de educação integral sempre esteve atrelada a ampliação 

da jornada escolar, o que significa dizer que educação integral e tempo integral, aparecem como 

termos indissociáveis. Essa relação parte do princípio da permanência por mais tempo na escola 

como maior oportunidade de acesso a práticas pedagógicas diversificadas para o 

desenvolvimento do sujeito integral e consequentemente melhoria nos resultados educacionais. 

Nesse sentido, a implantação de um novo paradigma educativo influencia profundamente a 

prática dos profissionais inseridos na realidade em transformação, pois se distanciar de modelos 

instituídos ao longo do tempo, não significa um processo sem resistência, ao contrário significa 

ir quebrando conceitos e reconstruindo novos significados, com a proposta da educação integral 

não é diferente, uma vez que mesma simboliza não somente o repensar da função dos tempos e 

espaços, mas sobretudo a ressignificação do fazer docente. 

Partindo desta premissa, o artigo trata a temática baseada na realidade vivenciada a partir 

do ano de dois mil e dezesseis, com a implementação das escolas de tempo integral no estado 

do Rio Grande do Norte, que por meio da portaria 211, regularizou a implantação, organização 

e funcionamento do Ensino Fundamental em Tempo Integral na rede pública estadual. Nesse 

sentido, o relato de experiência pretender se debruçar sobre como vem acontecendo a proposta 

de educação integral em tempo integral no ensino fundamental   nos anos iniciais, na EITI 

Professora Ester Galvão, município de Currais Novos RN, elencando os desafios que a escola 

de tempo integral trouxe para o fazer docente. Desse modo, é imprescindível apontar e discutir 

como a proposta da escola integral de tempo integral interfere no cotidiano dos professores e 

quais são os desafios enfrentados pelos mesmos, que vivenciam cotidianamente os limites e 

possibilidades da escola com tempo ampliado. Compreender a prática docente suas 

características e influências no âmago dos processos educativos torna-se fundamental, pois é 

essa a prática propulsora dos aspectos relacionados ao ensinar e ao aprender. Daí a necessidade 

de compreender as práticas educativas que acontece no interior das escolas de tempo integral e 

quais os desafios que estas trazem para o trabalho docente. 

 

EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL: breve discussão 

 

A entrada do século XX reacendeu o debate em torno da educação integral como 

garantia de uma formação completa, que favorecesse os variados aspectos que compõem o 

indivíduo, ou seja seria necessário contemplar a formação cognitiva, social, física entre outras. 

No Brasil, esse conceito foi desenhado de forma expressiva por Anísio Teixeira com as escolas- 

classe e escola-parques, caracterizando o Centro Educacional Carneiro Ribeiro em Salvador na 

Bahia. A experiência proposta nas escolas-classe e escola-parque, propunha as atividades 

normais do currículo acontecendo em um turno e atividades diferenciadas que envolvia arte, 

cultura, esporte, alimentação, acontecendo no contra turno.  O modelo criado por Anísio 

Teixeira ganhou visibilidade de forma mais arrojada em Brasília com a implementação das 

escolas classe-parque, quando o então presidente Juscelino Kubitschek, convida o educador 

para dirigir a equipe que organizaria o sistema educacional da capital. O modelo criado por 

Anísio Teixeira serviria de base, mais tarde para os Centros Integrados de Educação Pública, 
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os CIEPS EM 1983, tendo como idealizador o educador Darcy Ribeiro. Os CIEPS3, constituiria 

outra tentativa de implantação da escola de tempo integral, com o objetivo de oferecer 

atividades diversas baseadas no acesso à leitura, escrita e cálculo e também atividades 

recreativas, esportivas, de acesso à cultura, a arte e a programa de alimentação escolar.   

A experiência proposta por Darcy Ribeiro aconteceu no Rio de Janeiro, no governo de 

Leonel Brizola, sendo interrompida após troca de governo. Tanto o plano de uma educação 

integral, criado por Anísio Teixeira como por Darcy Ribeiro sofreram as interrupções e 

descontinuidades com as trocas de poder, que não tinham em seus projetos a concepção de 

Educação Integral como prioridade. Após esses movimentos, tivemos o Programa Mais 

Educação 4como a mais recente tentativa de implantar nas escolas brasileiras os ideais da escola 

integral. Assim, por meio da Portaria 7,083 de 27 de janeiro de 2010 o PME torna-se a política 

indutora na conquista da ampliação do tempo e na busca do currículo que prioriza a formação 

completa do sujeito. O programa acontecia no contraturno das atividades escolares, sendo 

incorporada a dimensão intersetorial, ou seja, as atividades aconteceriam em parceria com 

outros espaços da comunidade (associações, praças, clubes e outros) associado a proposta 

pedagógica da escola. Dessa forma, tanto as atividades do turno normal como as do contra turno 

deveriam ser tratadas de forma conjunta, a fim de garantir um olhar interdisciplinar e um 

currículo integrado. O Mais Educação significou a proposta indutiva, com o intuito de implantar 

na escola a tão sonhada educação integral defendida por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. No 

entanto, mais uma vez no ano de 2016, com entrada de Michel Temer no governo Brasileiro, a 

proposta parecer ter sido esquecida ou ter perdido o seu foco.  

 Historicizar as iniciativas de educação integral no Brasil, tem a pretensão de nos 

situarmos no tempo e compreender os processos atuais dessa política no nosso contexto 

próximo. Nesse sentido, várias experiências de educação integral foram surgindo nos estados e 

municípios como políticas de governo na área da educação. No estado do Rio Grande do Norte, 

a partir do ano 2016 tivemos as primeiras experiências das escolas de Tempo Integral. Instituída 

através do decreto 25.887 de 17 de fevereiro de 2016, dez escolas foram escolhidas para fazer 

parte do projeto.  Desde então começa um trabalho árduo no interior das escolas visando 

compreender a proposta da educação integral adequando seus currículos e o Projeto Político 

Pedagógico, com o intuito de oferecer oportunidades diferenciadas de aprendizagem. Além das 

iniciativas de estados e municípios, o Plano Nacional de Educação (2014-2024) em sua meta 

06, reflete o objetivo de ampliar a permanência dos estudantes das escolas públicas, através do 

aumento da jornada escolar e participação em espaços e atividades educativas diferenciados, 

como forma de garantir melhoria na qualidade da Educação Básica. O mesmo prevê o tempo 

integral como a permanência do aluno no ambiente educativo com duração igual ou superior a 

sete horas diárias durante o período letivo e defende à oferta   da educação em tempo integral 

em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, além disso o Plano Nacional 

Educação (2015) deixa claro que, mais do que a ampliação da jornada escolar diária,  a educação 

em tempo integral exige dos sistemas de ensino e das escolas um projeto pedagógico específico, 

que abarque a formação de seus agentes, a infraestrutura e os meios para a sua implantação. 

 

PRÁTICAS EDUCATIVAS NA ESCOLA INTEGRAL DE TEMPO INTEGRAL  

 

 Pensar a Escola Integral requer pensar em novas funções de tempo e espaço educativo, 

bem como novas práticas educativas e pedagógicas que busquem a garantia de uma formação 

 
3
 Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) são parte de um projeto educacional concebido por Darcy 

Ribeiro. Tinha como objetivo oferecer ensino público de qualidade em período integral. 
4
 Estratégia do Ministério da Educação de fomentar a construção da agenda de implantação da educação integral 

em tempo integral nas redes estaduais e municipais de ensino, criado em 2008, no governo do presidente Luís 

Inácio Lula da Silva. 
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que reconheça o sujeito nas várias dimensões. Isto significa dizer que a ampliação do tempo na 

escola deve ser organizada em busca de oferecer oportunidades de conhecer, conviver e 

vivenciar saberes, que a escola de turno parcial não seria capaz de oportunizar. Ao mesmo 

tempo pensar os espaços educativos significa reafirmar que as crianças e jovens aprendem ao 

longo da vida e em diversas situações e espaços, ou seja, a escola não é e nem deve ser o único 

espaço de aprendizagem, ao contrário a comunidade, o bairro e o território, onde a escola está 

inserida são espaços de acesso ao saber. 

Nesse sentido espaço e tempo são aspectos que mudam de conceitos dentro da proposta 

de Educação Integral em Tempo Integral, se configurando outras rotinas, práticas e currículos 

dentro da escola. Isto significa um projeto maior que perpassa a organização burocratizada das 

instituições, significa ampliar a concepção de escola e influencia profundamente a prática dos 

profissionais que nela atuam, influenciando significativamente a ação docente. Segundo Gadotti 

(2009) a implantação da escola em tempo integral exige uma mudança de mentalidade no íntimo 

da escola e de todos os envolvidos nesse processo. Toda e qualquer mudança educacional 

impacta o fazer dos professores, que vivenciam diretamente os desafios inerentes às 

modificações imbricadas nas alterações de políticas e modelos instituídos. Assim, conforme 

Freire (1997) os questionamentos, a busca e a pesquisa faz parte da prática docente e sem dúvida 

a implantação das escolas de tempo integral trouxe inquietações e desafios para os profissionais 

das escolas de Educação Integral. O paradigma da escola Integral rompe com o currículo 

fechado e uma prática engessada e linear, nessa perspectiva o papel do professor como 

transmissor de conteúdos descontextualizados e separados numa lógica disciplinar, passa a ser 

questionado sobretudo na perspectiva de um trabalho integrado onde as áreas do currículo 

normal devem ser vivenciadas juntamente com as atividades diferenciadas, onde torne-se 

imperceptível a distinção entre ambas. 

A escola compartimentada, dividida em horários fixos e o espaço da escola como único 

lócus de aprendizagem, aspectos tão presentes no cotidiano escolar é colocado em questão 

causando uma reviravolta na dinâmica escolar e consequentemente no trabalho do professor, 

acostumado até então a escola de turno parcial. Desta forma, o tempo integral pede novas 

posturas em relação aos ritmos, tempos e estilos de aprendizagem, o que pressupõe 

metodologias e organização curricular diferentes. A escola que propõe a formação integral com 

a ampliação do tempo escolar, necessita pensar quem é o professor, quais os desafios 

enfrentados pelos mesmos em relação a sua prática docente e como este tem estruturado o seu 

fazer diante de uma escola integral. Refletir sobre esses aspectos é fundamental para que a 

proposta se materialize cumprindo seu objetivo: Garantir a formação integral de tempo integral 

aos estudantes. Isto não significa, porém, atribuir aos professores a responsabilização do 

sucesso ou fracasso dos modelos educativos, mas subentende-se que o ressignificar do papel do 

professor e suas práticas é condição “sine qua non” diante da amplitude dessa proposta. 

Portanto, a proposta de uma educação integral, parte do conceito da formação completa, 

englobando as várias dimensões do ser humano, que possibilite o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, sociais, culturais, físicas e outras. Mediante essa realidade, a questão do 

tempo torna-se importante aliado para concretude dessa proposta, assim formação integral e 

tempo integral tornam-se termos indissociáveis. Esses conceitos, no entanto, precisam estar 

ancorados numa perspectiva maior, que incide em práticas educativas diversificadas, 

desenvolvidas durante a permanência do aluno na escola por mais tempo, conquanto não 

significa apenas ampliar a jornada, mas ressignificar as práticas desenvolvidas no seio das 

instituições. Nesta direção, a proposta de educação integral em tempo integral, nos remonta ao 

significado do fazer docente e dos desafios que essa proposta encerra na prática dos professores, 

inseridos nessa realidade, uma vez que são esses atores, os responsáveis principais na execução 

de novos paradigmas educacionais. Por fim, as experiências construídas ao longo do tempo no 
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Brasil, corroboram na defesa de uma educação integral como possibilidade de ofertar uma 

educação de qualidade, ao promover novas possibilidades e vivências. 

 

DESAFIOS DA ESCOLA INTEGRAL DE TEMPO INTEGRAL: relato de experiência 

de uma professora das séries iniciais 

 

A Escola Estadual de Tempo Integral Professora Ester Galvão está situada no município 

de Currais Novos RN, mais precisamente no bairro JK. Atende à clientela de 116 alunos 

advindos de outros bairros próximos, como o Dr. José Bezerra e Parque Dourado 3.  É sobre a 

implantação da proposta da Educação Integral em Tempo Integral, da escola que iremos nos 

debruçar, por meio do relato de experiência, fruto da vivência de uma das professoras dos anos 

iniciais, que desde ano de 2016 atua na referida escola, ano em que se desenhava um novo 

modelo de escola, com a ampliação da jornada escolar, vivenciando as mudanças e os desafios 

que a proposta representa para sua prática. O relato de experiência tem como base as ideias de 

Larossa (2002) ao definir a experiência como tudo o que nos toca, bem como em Josso (2007) 

ao enfatizar que as narrações centradas na formação ao longo da vida, revelam vários sentidos 

da existência de forma criativa do pensar, do agir e do viver junto. 

A escola, até o ano de 2015, atendia alunos do ensino fundamental anos iniciais (1º a 5º) 

ano e ensino fundamental anos finais (6º a 9º). Com a implantação do tempo integral, os anos 

finais deixaram de ser ofertados pela instituição, que passou a priorizar os anos iniciais.  A 

partir do ano de 2016, o estado do RN, por meio da portaria nº 211/2016-SEEC/RN, começa a 

colocar em prática a implantação gradativa do tempo integral nas escolas do estado, sendo a 

Ester Galvão a escola da 9ª Direc contemplada com esta oferta. A Portaria 211 tinha como 

finalidade, conforme seu Art. 1º, “implantar a Educação Integral em Tempo Integral 

gradativamente na Rede Pública Estadual, assegurando o desenvolvimento humano e social dos 

estudantes, a ampliação da jornada escolar, a integração das áreas de conhecimento, os saberes 

e as experiência”. (RIO GRANDE DO NORTE, 2015, p.01).  

A partir da publicação da referida portaria, começamos o trabalho incessante em buscar 

entender a proposta da educação integral com a ampliação dos tempos e espaços. A forma de 

organizar esses tempos propunha uma revisão de métodos e de currículo e acima de tudo mexia 

com a forma de pensar de todos que faziam a escola. A proposta da educação integral visa a 

formação do sujeito o compreendendo em suas várias dimensões, cada ser traz em si aspectos 

psicológicos, sociais, culturais que não podem ser ignorados; ao contrário, devem servir como 

mola propulsora para uma educação que respeite o indivíduo, sua forma de ser e estar no mundo 

instrumentalizando-o a agir de maneira crítica e participativa no contexto em que atua. 

Aumentar o tempo do aluno na escola nem sempre é garantia de uma educação pautada nesses 

princípios. Segundo Paro (2009, p.13) “o tema educação integral e tempo integral já evidencia 

algo relevante, pois não confunde educação de tempo integral, ou extensão do tempo de 

escolaridade, com educação integral”. Daí a importância de esclarecer que esses termos não são 

sinônimos, no entanto o tempo integral visa incluir o aluno em experiências educativas que só 

a rotina de um turno não daria conta. 

Pensando nessa perspectiva participamos de círculos formativos com a equipe 

pedagógica semanalmente, com o propósito de pensar a organização do currículo de maneira 

interdisciplinar e integrada, bem como na organização de espaços e tempos para as atividades, 

que além da Base Comum do currículo, deveria abranger a parte diversificada. Ou seja, além 

de Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas 

tecnologias e Ciências Humanas e sociais aplicadas, a escola trabalhava com a parte 

diversificada que compreendia: Letramento de Língua Portuguesa, Letramento Matemático, 

Educação Cultural e Artística e Educação Desportiva e Saúde, onde optou-se por ofertar 

capoeira, dança e aulas de música. Os alunos chegavam na escola às 7h da manhã e saíam às 
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16h tendo 1h e 30min para as refeições. Nesse intervalo do almoço que denominamos de horário 

do descanso os alunos optavam pelas salas temáticas que eram divididas em: sala de cinema, 

jogos e a sala de descanso, sendo esta última uma sala destinada para o repouso pós almoço.  

Neste intervalo, os responsáveis em acompanhar os alunos eram monitores contratados 

pelo estado e/ou professores com carga horária suplementar, mesmo assim sempre havia a 

insuficiência de profissionais para atender a demanda de uma escola de tempo integral. A 

permanência do aluno no intervalo da educação alimentar e nutricional, gerava uma série de 

conflitos, uma vez que a falta de espaço e a organização pós- almoço levava muito tempo, pois 

vários alunos além da recusa em entrar para sala de aula, onde participaria de outras atividades, 

outros por serem menores precisava de uma intervenção maior para serem conduzidos as 

respectivas atividades, sendo necessário a intervenção da direção juntamente com os 

professores para resolver a situação.  

 
O horário do turno vespertino, sempre é mais difícil, porque o retorno das 

crianças para sala de aula e a organização dos espaços leva tempo. Nem 

sempre as salas se encontram organizadas para o início das atividades. Falta 

profissionais disponíveis na escola para o horário pós-almoço.  (Fala 1 da 

professora, 03/07/2021) 

 

A falta de pessoal de apoio suficiente, como Auxiliar de Serviços Gerais –ASG, se 

caracterizava como outro desafio, pois não permitia a organização dos espaços em tempo hábil, 

para iniciar as atividades pós-almoço, ficando o professor encarregado de organizar a sala, uma 

vez que a mesma era utilizada no intervalo das refeições, dessa forma era comum encontrar 

espaço sujo e desorganizado.  Os alunos se dirigiam às salas de aula onde participavam das 

atividades da base comum integradas com a base diversificada. Integrar as atividades era o 

nosso foco, pois a nossa proposta não significava uma escola dual, onde os alunos em um 

horário participavam das atividades da base comum e em outro da base diversificada, mas que 

o planejamento de ambos fosse alinhado por meio de um currículo integrado.  

 
Trabalhar por área de conhecimento, racionaliza o conhecimento, no entanto 

não podemos perder de vista o enfoque interdisciplinar. Esse modelo exige 

mais cuidado com o planejamento junto com os demais professores. Além 

disso, o professor acostumado a atuar com apenas uma turma de alunos, terá 

que pensar o seu planejamento em várias turmas de aluno, de acordo com o 

nível de aprendizagem e com os objetivos a serem alcançados em cada ano de 

escolaridade. Essa realidade sem dúvida significa um desafio. (Fala 2 da 

professora, 03/07/2021) 

 

O modelo curricular por área de conhecimento foi implantado na escola o que significou 

um grande desafio para a prática, pois até então a escola tinha organizado seu currículo por 

professor polivalente, assim seria necessário se adequar a essa nova realidade. Com a 

implantação do modelo por componente curricular o professor que era responsável por uma 

turma de alunos, ficou agora responsável por várias turmas para completar a carga horária. No 

início o modelo causou estranheza e a dificuldade consistia em como integrar as áreas. 

Daí a importância dos estudos e planejamentos constantes em busca da organização do 

currículo de forma contextualizada, interdisciplinar e integrada. Como aponta Schellin (2015 

p.31) 

 
A ampliação do tempo escolar diário pode fazer a diferença, em favor de uma 

escola com melhor qualidade, se promover o enriquecimento da experiência 

escolar dos estudantes, indo além da simples transmissão de conteúdos, mas 
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realmente envolvendo as múltiplas dimensões do ser humano, que nesta 

perspectiva tornam-se educativas. 

 

Nesse sentido, o horário de planejamento coletivo acontecia todas as segundas-feiras, 

depois do expediente normal de trabalho, com o objetivo de promover estudos, reflexões e 

planejamento didático pedagógico. 

 
Esse momento de planejamento coletivo, permitia a reflexão sobre a escola 

integral de tempo integral, bem como o planejamento para integrar as áreas, 

pensando em projetos interdisciplinares, sempre partindo da realidade do 

aluno. (Fala 3 da professora, 03/07/2021) 

 

 Dessa forma, optamos em trabalhar com projetos que envolvessem a cultura e o contexto 

do aluno, trabalhando o território local. Dentre elas, destacamos o projeto Artista da Terra, em 

que cada aluno conhecia artistas locais, suas obras, biografia, e faziam uma releitura das 

informações colhidas, através de textos, danças, entre outros. A prática esportiva, 

complementada por Educação Desportiva e Saúde, levava o esporte a integrar as áreas de forma 

lúdica e permitia a criança o convívio social com outras instituições por meio de campeonatos 

e torneios ensinando a lógica da participação. As modalidades iam do futebol, queimada ao 

rugby. 

Outro ponto que merece atenção se refere a carga horária do professor incompatível 

com a proposta, uma vez que o aluno é integral na escola, porém o professor não. Isto significa 

que não há profissionais com dedicação exclusiva para atuar na escola de tempo integral, exceto 

o diretor e vice-diretor que permanecem na escola os dois períodos. O professor sem dedicação 

exclusiva, dificulta a integração da parte comum do currículo com a parte diversificada, sendo 

difícil organizar horário de modo a intercalar as áreas, já que o professor fica apenas um turno 

na escola.  Assim, vencer esse desafio foi uma constante nessa prática. Mergulhados nesta 

experiência, ressaltamos como dificuldade para a prática da educação integral, a estrutura física 

precária, que não oferecia banheiros dignos para o banho depois das refeições, salas de aula 

sem ventilação, escola sem quadra, sendo os alunos obrigados a reaproveitarem horários que 

sobravam no ginásio municipal, em horários inapropriados 13h – para a prática de esportes.  

   
É notório o cansaço e indisposição das crianças para continuar as atividades 

após a vinda do ginásio municipal. O calor excessivo, a falta de um banho, 

atrelados a falta de ventilação das salas, causam indisposição nos alunos que 

demonstram desinteresse na realização das atividades”. (Fala 4 da professora, 

03/07/2021) 

 

Até o ano de 2018, foi possível ofertar o tempo integral mesmo com muitos entraves, 

no entanto a falta de professores do quadro efetivo da escola fez com que no ano seguinte, 2019, 

a descontinuidade desse processo permeasse o tempo integral. Além da falta de pessoal efetivo, 

a oferta do Programa Mais Educação foi suspensa, impossibilitando a contratação de monitores. 

Assim, não houve cumprimento da meta 6 do Plano Estadual de Educação, especificamente na 

estratégia 03 que define (RIO GRANDE DO NORTE, 2009, p.82)  

 
Assegurar em regime de colaboração, o reordenamento dos profissionais e/ou 

ampliação da jornada do professor em uma única escola – regime de dedicação 

exclusiva- para o exercício da docência com tempo efetivo para desenvolver 

atividades de educação integral em tempo integral. 
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Tal prática nunca aconteceu nas escolas de ensino fundamental e a política de 

valorização profissional para os educadores atuantes nas escolas de tempo integral, condição 

essencial para alavancar a proposta inexistiu. 

Contudo, reiteramos conforme Cavaliere (2007. p.08) 

 
Caso se considere que preparar indivíduos para a vida democrática nas 

sociedades complexas é função da escola, o tempo integral pode ser um grande 

aliado, desde que as instituições tenham as condições necessárias para que em 

seu interior ocorram experiências de compartilhamento e reflexão. 

 

Mesmo com todos os desafios apontados, apostamos nessa política, pois acreditamos 

que a educação integral é o caminho a ser seguido rumo a formação desse ser único e múltiplo 

e que o tempo integral é uma forma de garantir, essa formação de maneira ampla. 

 
Apesar das dificuldades, acredito que a proposta contempla a formação do 

sujeito de forma ampla, no entanto para que a mesma se efetive é necessário 

fortalecer essa política, dando condições necessárias, o que implica em 

investimentos como: contratação de pessoal, ampliação das escolas entre 

outras”. (Fala 5 da professora, 03/07/2021) 

 

 Antes de ser uma proposta de governo, precisa ser uma política nacional de educação, 

como garante o Plano Nacional de Educação em sua meta 6. Acreditamos a partir da experiência 

narrada, ser possível garantir oportunidades educacionais que promovam uma educação integral 

e que a ampliação do tempo é fator determinante na concretização dessa meta.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do depoimento da professora, a implantação da educação integral em tempo 

integral exige reformulação de currículo, de práticas, de espaços e de tempos, sendo possível 

sua proposta ser implantada, no entanto a mesma necessita de continuidade através das 

condições necessárias como pessoal e condições materiais. No entanto, percebemos que a 

política implementada pelo estado do Rio Grande do Norte, a nível de ensino fundamental anos 

iniciais, é marcada por descontinuidades, uma vez que não oferece recursos humanos 

necessários para consolidar a proposta. O estado trouxe a proposta e deixou a cargo das escolas 

resolver problemas que não competiam a elas, como recursos materiais e profissionais 

disponíveis para atuar na escola de tempo integral. Logo, apesar de todos os desafios que 

permearam a vivência da proposta, acreditamos que a escola de tempo integral se configura 

como meio de garantir a formação que contemple o sujeito em múltiplas dimensões, no entanto 

é necessário ouvir e conhecer os principais desafios que as escolas enfrentam na materialização 

de uma proposta tão importante. 
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RESUMO 

A interdisciplinaridade consiste em um tema bastante presente nas reflexões sobre o 

contexto educacional. Apesar disso, a sua efetividade ainda consiste em um desafio 

para as escolas. Essa realidade se intensifica ainda mais no contexto atual, em que 

vivemos um período de distanciamento e isolamento social, causado pela pandemia 

do coronavírus. Considerando essa realidade, o presente artigo tem como objetivo, 

analisar se as escolas de Ensino Médio de Tempo Integral da Rede Pública Estadual 

de Fortaleza, estão conseguindo desenvolver atividades interdisciplinares dentro do 

contexto das aulas remotas. Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo, baseado em 

um estudo bibliográfico, com um estudo focado na educação em tempo de pandemia, 

na construção do conceito de interdisciplinaridade ao longo do tempo, e na perspectiva 

de interdisciplinaridade para o cenário atual. Além do estudo bibliográfico, foi 

aplicado um questionário para professores de escolas de ensino médio de tempo 

integral de Fortaleza, para identificar se os mesmos estão conseguindo desenvolver 

práticas pedagógicas interdisciplinares. Após análise e compilação dos dados, os 

resultados apontam que a pandemia exigiu adaptação e flexibilidade, por parte de 

todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, e que a 

interdisciplinaridade em alguns casos foi um elemento propulsor do processo de 

ensino e aprendizagem. Mostrou ainda, através dos referenciais teóricos e das 

respostas do questionário, que a prática interdisciplinar é uma importante ferramenta, 

pois tem a capacidade de potencializar e contribuir com o trabalho dos professores, na 

ressignificação do trabalho pedagógico, nas diferentes e variadas formas e ambientes 

de aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Interdisciplinaridade; Educação em Tempo de Pandemia; 

Atividades Remotas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A interdisciplinaridade consiste em um tema bastante presente nas reflexões sobre o 

contexto educacional atual. Dentro do campo de produção e socialização do conhecimento, 

diversos autores focam seus estudos nessa abordagem, tanto em pesquisas voltadas para as 

teorias curriculares, quanto em investigações voltadas para a epistemologia pedagógica.  
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Segundo Fazenda (2013), a organização do currículo da educação básica é um ponto de 

atenção no campo educacional. Isso, se deve pelo fato, de até hoje, o currículo se apresentar de 

forma fragmentada, dividido em componentes curriculares/ disciplinas, dando uma ideia de 

“gavetas”, onde cada uma das disciplinas contém os conteúdos específicos daquela área. É 

dentro dessa perspectiva, que a interdisciplinaridade surge como uma importante ferramenta 

pedagógica, pois permite ao estudante uma visão ampla dos saberes e conhecimentos 

curriculares e sociais.  

Quando o currículo é organizado por disciplinas, sem a integração dos saberes das 

diferentes áreas, é mais difícil o estudante perceber as conexões e inter-relações existentes entre 

um conteúdo e outro e assim, o conhecimento fica circunscrito em cada uma delas: O 

conhecimento abrangido em Matemática, fica restrito à Matemática, o de História fica restrito 

à História e assim, em todos os demais componentes curriculares. 

Daí o surgimento de novos conceitos e contextos, que buscam reduzir essa fragmentação 

de conhecimentos. Um desses conceitos é a interdisciplinaridade, que aparece como estratégia 

para romper os limites existentes entre as áreas de conhecimento, integrando os diferentes 

contextos e abordagens em um saber global (FAZENDA, 2013). 

Dentro dessa perspectiva, a interdisciplinaridade pode ser concebida como uma maneira 

de “[...] integrar as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas causas ou fatores que 

intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a constituição de 

conhecimentos, comunicação e negociação de significados e registro sistemático dos 

resultados” (BRASIL, 2000, p. 89). 

Apesar das constantes abordagens sobre a interdisciplinaridade, a sua efetividade ainda 

consiste em um desafio para as escolas, uma vez que a maioria dos professores planeja e executa 

as suas aulas de forma individual, sem a existência de um planejamento coletivo, o que acaba 

intensificando a fragmentação dos conteúdos curriculares, pela falta de socialização e 

compartilhamento de planos de trabalho, entre os professores das diferentes disciplinas. 

 Esse desafio se intensifica ainda mais, no contexto atual, onde vivemos em um período 

de afastamento e isolamento social, causado pela pandemia do coronavírus. Os professores 

estão em suas residências, desde o início do ano de 2020, preparando e desenvolvendo 

atividades remotas/domiciliares com os estudantes. Daí nos vem vários questionamentos sobre 

a prática pedagógica, dentre os quais, um se refere ao desenvolvimento de práticas 

interdisciplinares em tempo de pandemia.  

Dentro dessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo analisar se as escolas 

de Ensino Médio de Tempo Integral do município de Fortaleza, estão conseguindo desenvolver 

atividades interdisciplinares dentro das atividades remotas. 

Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo, haja vista que, segundo Minayo (2007) 

consiste em uma abordagem que se preocupa com uma realidade que não pode ser quantificada, 

trabalhando com o universo de significados.  

Para a realização da pesquisa, foi encaminhado para quinze professores das escolas de 

tempo integral de Fortaleza, um questionário, de forma virtual, através de formulário no google 

forms, para identificação de práticas interdisciplinares, ao longo do período de isolamento 

social. Aos professores que desenvolvem esse tipo de atividade, foi solicitado uma descrição 

breve das atividades desenvolvidas.  Dos quinze professores que receberam o questionário, 

apenas oito responderam. Às respostas destes, foi dado um tratamento, com a consolidação das 

respostas e análise das experiências interdisciplinares.  

A escolha pela escola de tempo integral, se deu devido a proposta pedagógica desse tipo 

de escola, que está baseada não apenas na integralização do tempo, mas principalmente na 

formação integral do estudante, com a prática interdisciplinar prevista.  

A escolha pela pesquisa com professores, se deu falo fato de esse tipo de metodologia 

permitir uma aproximação do objeto de estudo, alcançando respostas mais próximas da 
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realidade. Conforme Minayo (2007, p. 16-17), “é a atividade básica da Ciência na sua indagação 

e construção da realidade, e estabelece vínculo entre o pensamento e a ação”.  

Nessa perspectiva, a presente pesquisa consiste em um processo formal, que pretende, 

a partir dos procedimentos científicos, buscar respostas para o problema proposto.  

 

A EDUCAÇÃO EM TEMPO DE PANDEMIA 

 
Estamos nesse momento vivenciando um período totalmente diferente de todos os que 

já passamos em nossas vidas. A sociedade mundial está sendo afetada, ao longo dos últimos 

meses por uma pandemia causada pelo novo coronavírus, classificado como Sars-CoV-2, 

conhecida como COVID-19. Segundo dados da CDC (2020), esse novo coronavírus, consiste 

em um vírus que sofreu mutações após epidemias da Síndrome Respiratória Aguda Grave, 

ocorrido na Ásia em 2002, e da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, em 2012, que 

apresentaram índices de letalidade bastante elevados.  

No dia 30 de janeiro de 2020 fomos surpreendidos com a publicação da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), que declarou, a doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Já no dia 11 de março de 

2020 a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Isso significa que a doença 

cresceu em quantidade inesperada, por várias regiões do planeta, em diferentes continentes, 

com transmissão local fixada. (CDCNDE, 2020). 

A partir da sua disseminação pelo mundo, que se deu de forma muito rápida e 

inesperada, todas as atividades econômicas e socias foram afetadas, devido à necessidade de 

afastamento e isolamento social, para evitar aglomerações e consequente contaminação pelo 

vírus, e tentar impedir um colapso nos sistemas de saúde mundial, evitando índices elevados de 

óbitos causados pela doença.  

A pandemia da COVID-19, vem desestabilizando o mundo inteiro. Seus impactos ainda 

não podem ser mensurados, pois a mesma ainda se encontra em curso, e não temos nenhuma 

certeza do futuro, no que se refere aos seus reais impactos. O que sabemos é que a sociedade 

precisa buscar novas formas de seguir a vida, se adaptando à nova realidade. Isso, em todas as 

áreas, seja nos negócios, na educação, no desenvolvimento das pesquisas científicas, no modo 

como as pessoas se comportam, decidem e são ‘forçadas’ a se adaptar frente ao contexto atual 

(NASSIF; CORRÊA; ROSSETO, 2020). 

As escolas, que constituem um espaço onde convivem e se relacionam um número muito 

grande de pessoas, foram afetadas diretamente por essa crise, uma vez que as medidas de 

segurança sanitária culminaram, em linhas gerais, na interrupção das aulas presenciais, e o 

fechamento por tempo indeterminado de todas as instituições de ensino.  
Segundo o Movimento Todos pela Educação (2020) 91% do total de alunos do mundo 

e mais de 95% da América Latina estão temporariamente fora da escola devido à Covid-19. No 

Brasil, desde o final de março, as redes públicas e privadas interromperam o funcionamento das 

escolas e, entre outras ações, estão utilizando ferramentas e métodos variados, para não 

interromper o processo de ensino e aprendizagem.  

Este cenário totalmente diferente, fez com que todos (gestores, professores, estudantes, 

técnicos da área de educação) tivessem que se adaptar ao novo modelo de ensino, de uma forma 

extremamente rápida, sem preparo, sem formação e sem ter noção do tempo que a crise 

demoraria passar, para poder retornar à atividades presenciais.  

O cenário educacional atual, na verdade, é de ruptura e questionamentos. Um momento 

que exige de todos, rever conceitos e concepções estabelecidos anteriormente e compreender a 

necessidade de se abrir para novas possibilidades dentro do processo de ensino e aprendizagem.  

Os sistemas de informação e tecnologia, que já eram utilizados nas redes econômicas e sociais, 

passaram a fazer parte do contexto escolar, de uma forma bastante intensa. Com base em nossa 



 

  120 

experiência, vimos que a maioria das escolas passou a utilizar plataformas digitais e redes 

sociais para promover as atividades pedagógicas de forma remota/domiciliar. 

Segundo Oliveira Neto (2020), “a tecnologia diminuiu de tal forma as distâncias e o 

tempo que já não é figura de linguagem dizer que o mundo é uma pequena aldeia e que a 

educação faz parte dessa realidade” (OLIVEIRA NETO, 2020, p. 5). Hoje isso está mais 

presente do que nunca no contexto escolar.  Apesar do momento de crise, que trouxe e está 

trazendo descontentamento e angústia para muitos, também é um momento importante para 

reverter esse quadro, procurando novos caminhos, que talvez não estivessem nos planos.  

O papel do educador se enquadra perfeitamente nesse cenário. Apesar da maioria não 

ter formação tecnológica, e o processo de formação acadêmica não contemplar esse tipo de 

metodologia, o educador se deparou com uma situação que exige muita flexibilidade e 

adaptação. Suas atividades não são nada fáceis. Cabe a ele, junto com os demais sujeitos da 

escola, oferecer aos jovens, uma formação integral, estimulando o desenvolvimento das 

competências cognitivas e socioemocionais, ou seja, preparando-o para viver de uma forma 

atuante e participativa, nos diferentes contextos da sociedade. Em um momento de crise como 

esse, a complexidade do trabalho na educação, aumenta ainda mais.  

Precisamos ter clareza, que os desafios são intensos, principalmente em países como o 

Brasil, onde as desigualdades sociais são imensas, e muitos estudantes sequer têm acesso à 

algum tipo de tecnologia, que possibilite acompanhar as aulas pelas plataformas e ferramentas 

digitais. Isso torna a necessidade de invenção e reinvenção dos professores, ainda mais 

complexa, no que se refere à sua prática.  

Nessa perspectiva, Fazenda (2013), cita que em meio às diferentes crises, resta aos 

educadores estudar e compreender a dinâmica e as incertezas da problemática e os impactos a 

serem superados, dentro de um projeto que contemple todos ou pelo menos a maioria dos 

estudantes.   

Portanto, a escola teve que se adaptar, ajustar as atividades, que antes aconteciam de 

forma presencial, para atividades remotas. Como fazer isso, passou a ser a grande questão. Pois 

além da inexperiência por parte de muitos professores e alunos, com as ferramentas 

tecnológicas e plataformas digitais, havia outras questões envolvidas. Problemas emocionais, 

causados pelo isolamento social, pela perda de familiares e amigos, o desemprego, a violência 

doméstica, entre outros fatores que estavam envolvidos nesse novo cenário. (TODOS PELA 

EDUCAÇÃO0, 2020). Levando em consideração esses fatores, percebemos a importância de 

promover atividades que fortaleçam a autoestima, bem como a relevância de promover a 

autonomia, autogestão e pensamento crítico dos estudantes. Fazer isso, em pleno período de 

pandemia, considerando todas as adversidades é um grande desafio, que precisa ser muito bem 

planejado. 

Considerando os desafios, Conforto e colaboradores (2018, p. 99) enfatizam, que a 

educação “não evoluiu para acompanhar as necessidades do mundo contemporâneo, produzido 

por relações globalizadas e por tecnologias radicalmente transformadoras”. Podemos 

considerar essa realidade quando nos referimos à utilização da tecnologia, bem como, quando 

nos referimos ao currículo, que ainda se encontra fragmentado, utilizando práticas de 

memorização.  

A preocupação com o desenvolvimento de outras competências e habilidades estão 

presentes na escola, mas muitas vezes, não são colocadas em prática, o que evidencia um 

descompasso dentro da escola. Apesar da convicção que o mundo atual exige habilidades 

inovadoras, criativas e críticas dos sujeitos, a escola, muitas vezes está presa às práticas 

pedagógicas arcaicas e obsoletas, onde o livro didático e o quadro branco compõem a chave 

mestra.   

Dentro desse contexto, Andrade (2001), cita: 
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A descoberta de que vivemos hoje em uma sociedade global e as novas formas 

de compreender o mundo nos surpreendem, encantam e atemorizam. O mundo 

não é mais compreendido como um conjunto de nações e o seu elemento 

central e principal não é mais o indivíduo em sua singularidade ou organizado 

coletivamente. O componente humano é agora concebido dentro de uma 

sociedade global, de um espaço mundializado pelas configurações e 

movimentos da globalização (p. 207). 

 

Assim, os profissionais da educação, apesar do momento difícil, precisam pensar em 

estratégias que propiciem um caráter investigativo aos estudantes, que favoreça a autonomia e 

a autogestão do tempo e das atividades e que faça perceber, que todos os conhecimentos estão 

conectados e interligados e são importantes para o desenvolvimento deles. Dentro desse 

contexto, a prática interdisciplinar pode ser uma boa alternativa, pois permite uma compreensão 

mais ampla dos diferentes saberes e conhecimentos.  

A seguir, faremos uma breve explanação sobre o contexto histórico e os conceitos da 

interdisciplinaridade.  

 

 INTERDISCIPLINARIDADE: história e conceitos  

 

A escola tem o papel de formar integralmente os seus estudantes, para que se tornem 

cidadãos críticos, capazes de viver de forma ativa e participativa na sociedade. 

Ao longo das últimas décadas, uma das preocupações da escola é justamente o 

desenvolvimento de estratégias que possibilitem uma formação mais completa e integral aos 

estudantes. Dentro desse contexto, a organização do currículo escolar ainda é um desafio, uma 

vez que até hoje, a sua organização se dá de forma fragmentada, dividindo os conteúdos em 

componentes curriculares, sem haver uma conexão clara entre elas.  Modelo, que segundo 

Morin (2006), não dá conta de resolver problemas muito complexos, principalmente na 

sociedade da informação em que vivemos.  

Mainardes (2007), quando se refere ao ciclo de políticas, fala em estratégia política, 

proposto por Ball e que envolve a identificação de ações sociais e políticas necessárias para o 

ajuste das desigualdades que podem ser causadas pela política já implementada. Assim é a 

interdisciplinaridade – uma realidade necessária para a conjuntura política, econômica e social.  

Nessa perspectiva, ao longo dos últimos anos muito se tem falado na 

interdisciplinaridade, como um novo paradigma e uma ferramenta importante para redução da 

fragmentação dos conteúdos e saberes escolares. Segundo Alencar e Pontes (2015) é uma 

estratégia que “pode oportunizar uma prática de ensino, na qual os sujeitos sintam-se instigados 

a pensar, a usar a criatividade e a compreender a complexidade que envolve os fenômenos e, 

portanto o ato de ensinar a aprender”. (ALENCAR; PONTES, 2015). Vale ressaltar que a 

interdisciplinaridade não visa a criação de novas disciplinas ou saberes, nem tampouco a 

redução destas, mas sim, prevê o uso dos conhecimentos das diferentes áreas, de forma 

integrada, possibilitando o estudante a uma melhor compreensão do saber e consequentemente 

a uma capacidade maior de solucionar problemas.   

A interdisciplinaridade hoje está prevista nos documentos oficiais, que regem a 

educação nacional, entre os quais podemos citar a LDB, as Diretrizes Curriculares e a BNCC. 

Mas, foi ao longo da década de 1960, em países da Europa (França e Itália) que o termo surgiu 

com força, como uma crítica ao ensino fragmentado e à ausência de relação e contextualização 

dos conteúdos com a realidade do estudante.  

No Brasil, surgiu na década de 1970, inicialmente com os estudos de Hilton Japiassú, 

que lançou o livro “Interdisciplinaridade e Patologia do Saber”, no ano de 1976. A obra 

defendia, segundo Stamberg (2009), a necessidade dos especialistas se tornarem profissionais 

interdisciplinares, a partir de uma nova consciência, novos princípios e métodos. 
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A expectativa quanto à prática interdisciplinar no Brasil, da mesma forma que na 

Europa, era reduzir a fragmentação dos conteúdos, a partir da integração dos saberes das 

diferentes áreas de conhecimento. A proposta era sair de um ensino exclusivamente tradicional, 

onde o professor ensina e o aluno aprende, para um processo de construção do conhecimento, 

a partir do diálogo entre os diferentes componentes curriculares, aproveitando o conhecimento 

prévio do estudante.  

Após Japiassú, ainda na década de 1970, surgiu mais uma importante pesquisadora da 

área, que permanece até os dias atuais - Ivani Fazenda. Suas pesquisas inicialmente, estavam 

pautadas nos estudos já existentes na Europa, além das publicações de Japiassú e das reformas 

educacionais do período. Ao longo dos anos publicou diversos livros e artigos sobre a 

interdisciplinaridade e a relação com a didática, a relação com a metodologia e a pesquisa 

científica, além da relação com as práticas pedagógicas e a formação docente.  

Após Japiassú e Fazenda, vários outros pesquisadores começaram a estudar e publicar 

artigos e livros sobre a interdisciplinaridade. Principalmente os que realizam estudos sobre as 

teorias curriculares e as epistemologias pedagógicas, trazendo à tona a importância desta 

metodologia para a superação da concepção fragmentada do conhecimento.  

Mas, mesmo após décadas de estudo, o tema ainda gera dúvidas e um certo desconforto 

no contexto escolar, devido a sua amplitude e o processo histórico no qual foi constituído.  

No início, para muitos, a interdisciplinaridade era vista como uma “moda nova”. E 

apresentava como proposta a construção de um novo paradigma, de um novo contexto 

educacional, o que afetaria diretamente a realidade escolar e o processo de ensino e 

aprendizagem.   

Dentro dessa perspectiva, Fazenda (2001), cita que:  

 
A necessidade de conceituar, de explicitar fazia-se presente por vários 

motivos: interdisciplinaridade era uma palavra difícil de ser pronunciada e, 

mais ainda, de ser decifrada. Certamente que antes de ser decifrada precisava 

ser traduzida e se não se chegava a um acordo sobre a forma correta de escrita, 

menor acordo havia sobre o significado e a repercussão dessa palavra, que ao 

surgir anunciava a necessidade da construção de um novo paradigma de 

Ciências, de conhecimento, e a elaboração de um novo projeto de educação, 

de escola e de vida (p. 18). 

 

Percebemos, portanto, que desde que o tema surgiu no Brasil, existem alguns desafios 

para que a interdisciplinaridade ocorra de forma eficaz no processo de ensino e aprendizagem. 

Desafios esses, que vão desde as dificuldades com a definição do termo até a sua aplicabilidade 

na prática pedagógica.  

Ao analisar os diferentes textos que abordam a temática, nota-se em determinados 

momentos, um enfoque diferente entre os autores, o que é favorecido pela complexidade da 

metodologia interdisciplinar. Porém, a maioria concorda que a interdisciplinaridade é de 

fundamental importância, uma vez que permite integrar os saberes das diferentes áreas de 

conhecimento, dando uma maior significação aos conteúdos trabalhados e permitindo uma 

transcendência do que é visto em sala de aula, para o cotidiano do estudante.  

Apesar da complexidade atribuída, essa metodologia possibilita trocas e partilhas entre 

as diferentes disciplinas, bem como entre professores e alunos, o que leva a uma elevação na 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Dentro dessa perspectiva, Morin (2002, p.37) 

afirma que “O todo tem qualidades ou propriedades que não são encontradas nas partes, se estas 

estiverem isoladas umas das outras, e certas qualidades ou propriedades podem ser inibidas 

pelas restrições provenientes do todo”. Portanto, pode-se dizer que a interdisciplinaridade é 

compreendida como um ato de troca, reciprocidade entre as disciplinas ou áreas do 

conhecimento, ou ainda entre conhecimentos prévios do estudante e os saberes escolares.   
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Segundo Heloísa Lück (2013),  

 
A interdisciplinaridade, corresponde à necessidade de superar a visão 

fragmentadora da produção do conhecimento, como também de articular e 

produzir coerência entre os múltiplos fragmentos que estão postos no acervo 

de conhecimentos da humanidade (p. 43). 

 

Segundo a autora, a interdisciplinaridade permite o diálogo entre os diferentes 

componentes curriculares, resultando em uma compreensão mais ampla dos diferentes saberes.  

Essa prática consiste em uma importante ferramenta para a construção e reconstrução 

dos conhecimentos, sem a utilização de modelos prontos, mas que levem o estudante a pensar, 

pesquisar, e ir em busca de novas aprendizagens. Permite ao estudante perceber a interação 

entre as diferentes áreas de conhecimento. 

Dentro desse contexto, Fazenda (1993) caracteriza a Interdisciplinaridade como: 

 
Em termos de interdisciplinaridade ter-se-ia uma relação de reciprocidade, de 

mutualidade, ou, melhor dizendo, um regime de copropriedade, de interação, 

que irá possibilitar o diálogo entre interessados. A interdisciplinaridade 

depende então, basicamente de uma mudança de atitude perante o problema 

do conhecimento, de substituição de uma concepção fragmentária pela 

unitária do ser humano (p. 31). 

 

A interdisciplinaridade, consiste em uma excelente alternativa para superar a 

fragmentação do conhecimento, uma vez que permite a conexão e a inter-relação dos saberes 

escolares com a rotina e o cotidiano dos estudantes. Quanto maior for o diálogo entre a realidade 

do estudante e os conteúdos escolares, maior tende a ser o aprendizado construído.  

Segundo Galiazzi, Auth, Moraes e Mancuso (2008), 

 
Diálogo e questionamento sustentados pelo compartilhamento de saberes 

sistematicamente enriquecidos de novos discursos, olhares e vozes 

enriquecem as novas formas de pensamento e ação articuladas numa 

perspectiva transformadora de culturas diversificadas (p. 39).    

 

No atual cenário, de pandemia, isolamento social, atividades domiciliares, o professor 

precisa pensar exatamente nesse tipo de atividade. Atividades que prendam a atenção, sejam 

prazerosas e façam o estudante compreender que os saberes estão muito além dos conteúdos 

específicos de cada disciplina.   

Como afirma Demo (2004, p. 15) “A escola precisa fazer o possível e o impossível para 

conseguir que os alunos avancem”. Nesse sentido, é necessário criar ações e práticas 

pedagógicas, que permitam desenvolver estratégias variadas para aprofundar conhecimentos, 

considerando cada realidade e momento.  

Portanto, a interdisciplinaridade permite uma aproximação dos conteúdos curriculares 

das diferentes áreas de conhecimento, e deste com o cotidiano do aluno.  

 

A INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO EM TEMPO DE PANDEMIA – A 

PERSPECTIVA DOS PROFESSORES 

 

Para analisar a prática interdisciplinar, em tempo de pandemia, optamos pela aplicação 

de um questionário, junto aos professores das escolas de tempo integral de Fortaleza. Conforme 

destacamos anteriormente, foi encaminhado, para quinze professores, um questionário, via 

formulário Google Forms, dos quais obtivemos oito respostas. Portanto, nossos resultados 
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foram mensurados a partir das respostas obtidas. Utilizamos letras para apresentar as 

contribuições de cada participante da pesquisa (A, B, C, D, E, F, G, H). Enfatizamos que as 

falas dos professores foram respeitadas na íntegra.  

A primeira pergunta, se referiu às atividades remotas. Nesta pergunta, os oito 

professores afirmaram que estão realizando ao longo do período de isolamento social, 

atividades remotas/domiciliares.  

As atividades remotas/domiciliares estão amparadas no Parecer do Conselho Nacional 

de Educação (CNE/CP Nº:5/2020), que cita:  

 
Em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia da 

COVID-19, flexibilizou excepcionalmente a exigência do cumprimento do 

calendário, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos 

referidos dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos 

respectivos sistemas de ensino (CNE, 2020). 

 

No item 2 do mesmo Parecer, cita “a importância da mobilização dos professores e 

dirigentes dentro das escolas para o ordenamento de atividades pedagógicas remotas”. Bem 

como, “criar, durante o período de atividades pedagógicas não presenciais, uma lista de 

exercícios que contemplam os conteúdos principais abordados nas atividades remotas.” (CNE, 

2020). 

Da mesma forma, as Diretrizes do Conselho Estadual de Educação, do Estado do Ceará, 

aprovadas em 28/03/2020, estabelecem que “os professores utilizarão estratégias de ensino e 

acompanhamento da aprendizagem de forma remota, as quais podem utilizar o suporte de 

tecnologias ou não.” (CEARÁ, 2020). 

Com base nos documentos do CNE e do CEE as atividades remotas/ domiciliares, estão 

previstas, de forma legal, nesse período. E identificamos que todos os professores que 

participaram do estudo, estão conseguindo realizar esse tipo de atividade pedagógica.  

Na segunda questão, foi perguntado sobre o horário/ tempo das aulas remotas. Um dos 

professores relatou que vêm seguindo os mesmos horários das aulas presenciais. Os demais 

professores, realizaram adaptações no seu horário, para melhor atender as necessidades dos 

estudantes, e fazer com que o maior número de alunos tenha acesso e consiga acompanhar as 

atividades pedagógicas. 

Dentro desse contexto, as Diretrizes Estaduais citam que “a aprendizagem deve ocorrer, 

independentemente do lugar e do tempo. e em período de isolamento social, deve-se recorrer 

aos artefatos tecnológicos e materiais didáticos disponíveis para as/os estudantes, com o 

propósito de garantir o cumprimento da programação curricular, objeto destas Diretrizes.” 

(CEARÁ, 2020). 

Sabemos que as atividades remotas apresentam diversos desafios, principalmente 

relacionados ao acesso das ferramentas tecnológicas. Portanto, as adaptações de horários, 

variação de atividades, podem ser utilizadas como uma estratégia para atender o maior número 

de estudantes. Como diz o trecho das Diretrizes Estaduais, o importante é que a aprendizagem 

aconteça. 

A terceira questão, se refere ao desenvolvimento de atividades interdisciplinares, ao 

longo do período de pandemia. Nessa questão, um professor respondeu que não desenvolveu 

nenhuma atividade interdisciplinar dentro das atividades remotas. Os demais professores 

afirmaram que já realizaram atividades interdisciplinares e que consideram uma prática 

importante.  

Dentro desse contexto, Pavanelli (2020), cita a importância de trabalhar com projetos 

interdisciplinares durante o período de pandemia.  
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Queremos que os alunos saiam da quarentena sabendo a matéria, a disciplina 

formal. Mas também queremos que daqui a 10, 15 ou 20 anos eles se lembrem 

de que, durante um momento de isolamento social e de crise sanitária, 

econômica e humanitária, a escola os estimulou a pensar sobre o problema e 

a se entenderem como cidadãos participantes. Nesse sentido, é importante uma 

articulação de projetos interdisciplinares, entre gestão e professores 

(PAVANELLI, 2020, p. 7). 

 

A autora coloca a importância dos conteúdos curriculares, e enfatiza a contextualização 

deste, com o cenário atual, citando a interdisciplinaridade como uma estratégia de ensino. A 

interdisciplinaridade dialoga com os conhecimentos das diferentes áreas de conhecimento, 

construindo um saber global, que tenha significado para os estudantes. (Pavanelli, 2020). 

Na questão número 4, foi solicitado aos professores que descrevessem de uma forma 

resumida, a(as) atividade(s) interdisciplinar(es) desenvolvida(s) ao longo do isolamento social, 

conforme podemos verificar no quadro abaixo: 

 

Quadro1 – Atividades interdisciplinares desenvolvidas pelos professores 

Professor A 
Projeto CinENEM. Esta atividade se desenvolve com a exibição de filmes, 

associando as temáticas ao embasamento histórico e sociológico para os 

alunos da 3ª série do Ensino Médio. Participaram os professores de 

História, Sociologia, Filosofia, Geografia, Português e Redação. 

Professor B 
Os professores das diferentes áreas de ensino, trabalhando a questão da 

saúde física e emocional. Tema gerador: As Saúdes em Tempo de Pandemia” 

Professor C 
Palestra sobre o desenvolvimento das competências socioemocionais, em 

período de pandemia. Participaram todos os professores e estudantes, dessa 

atividade. Após a palestra, foi desenvolvido um projeto, envolvendo 

professores das Ciências Humanas, Formação para Cidadania e o 

Desenvolvimento das Competências Socioemocionais e Núcleo de Trabalho, 

Pesquisa e Práticas Sociais, onde foram elaboradas pesquisas e redações 

envolvendo a temática. 

Professor D 
Contexto histórico dos Estados Unidos e a sua relação com o racismo. Os 

professores das Ciências Humanas abordaram o tema racismo, associado 

aos conceitos históricos, geográficos e sociais e culturais, nos Estados 

Unidos. 

Professor E 
Atividades com profissional de enfermagem, discutindo as medidas de 

higiene e métodos de prevenção e a necessidade de se manter em isolamento 

social. Professor de Geografia discutindo a pandemia no contexto histórico, 

focando nas grandes epidemias. Nutricionista abordando sobre a 

alimentação adequada para os alunos/adolescentes no período da 

pandemia. Psicóloga falou sobre a ansiedade e organização 

comportamental voltado para os alunos e para os professores.” 
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Professor F 
Reuniões de alinhamento com os professores de diferentes áreas”. Não foi 

apresentada a descrição das atividades.  

Professor G 
Portfólio, Estudo Dirigido, Resenha Crítica e Questões objetivas para 

revisão na Plataforma do Google Forms.   

Fonte: Pesquisa direta 

 

Quando analisamos as respostas dessa questão, percebemos uma relação com as 

anteriores, uma vez que se refere à prática da interdisciplinaridade em tempo de pandemia, 

isolamento social e atividades remotas/domiciliares.  

Pode-se perceber que a maioria dos professores apresentou o resumo de uma atividade 

interdisciplinar, durante o período de pandemia. Percebemos que as atividades desenvolvidas, 

foram bem variadas, considerando cada realidade.  

Dentro dessa perspectiva, Paviani (2008) ressalta que “a interdisciplinaridade ocorre de 

formas diferenciadas, conforme o espaço em que acontecem, pressupondo a integração entre as 

pessoas e a troca de conhecimentos ou conteúdos, da maneira como utilizam suas teorias e 

métodos, mas acima de tudo da colaboração entre docentes.” 

Na pesquisa, foi possível observar essa diversidade de atividades, que envolvem 

professores e profissionais das diferentes áreas, levando ao estudante uma compreensão que vai 

muito além do conteúdo programático de cada componente curricular.  

Mas, precisamos destacar também, que tivemos professores que não desenvolveram ou 

não apresentaram nenhuma atividade interdisciplinar, o que significa, que a prática da 

interdisciplinaridade ainda é um desafio para muitos, o que é intensificado nas atividades 

remotas, pela condição em que as aulas são planejadas. De forma domiciliar, concorrendo com 

os afazeres domésticos, a família, a falta de espaço adequado e a ausência de planejamentos 

coletivos, com os demais professores.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esse texto buscamos apresentar uma breve reflexão sobre a interdisciplinaridade 

no contexto escolar, em tempo de pandemia e isolamento social, causada pelo novo coronavírus.  

Abordamos a educação em tempo de pandemia, refletindo sobre o atual cenário de crise, 

que assolou o mundo e fez com que educadores e estudantes tivessem que modificar as suas 

práticas pedagógicas, recorrendo às atividades remotas/domiciliares de uma forma muito rápida 

e inesperada. Frente a essa realidade identificamos, através de documentos e artigos, a 

capacidade de adaptação e flexibilização que gestores, professores, estudantes e técnicos da 

área de educação tiveram, desenvolvendo e colocando em prática em um espaço de tempo muito 

curto, atividades em plataformas digitais, redes sociais e outros mecanismos, para garantir que 

a aprendizagem continuasse em curso.  

Outro ponto abordado no texto se refere à interdisciplinaridade, que consiste, em uma 

importante ferramenta para minimizar o desafio da fragmentação do currículo, muito presente 

até hoje, no ambiente escolar. A interdisciplinaridade permite integrar os saberes das diferentes 

áreas de conhecimento, dando uma maior significação aos conteúdos trabalhados e permitindo 

uma transcendência do que é visto em sala de aula, para o cotidiano do estudante. 

Ao questionar os professores das escolas de ensino médio de tempo integral de 

Fortaleza, percebeu-se que, apesar dos desafios impostos pela pandemia, a interdisciplinaridade 

faz parte das práticas pedagógicas da maioria dos professores e que eles consideram importante 

esse tipo de metodologia.  



 

  127 

Portanto, podemos afirmar que a interdisciplinaridade consiste em uma importante 

estratégia entre o ensinar e o aprender. E em tempo de pandemia e isolamento social, onde as 

atividades ocorrem de forma remota e domiciliar, tem a capacidade de potencializar e contribuir 

com o trabalho dos professores, na ressignificação do trabalho pedagógico, nas diferentes e 

variadas formas e ambientes de aprendizagem.  

Vale ressaltar que esse trabalho merece continuidade, uma vez que a temática ainda 

apresenta diversas lacunas de pesquisa, por se tratar de uma realidade nunca vivenciada antes. 

Ela pode ser ampliada para mais professores e estudadas através de outras abordagens dentro 

da mesma temática.  
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POLÍTICAS DE ACCOUNTABILITY E AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA:  

implicações na formação do perfil dos gestores escolares cearenses 
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RESUMO 

A pesquisa, de natureza qualitativa, aborda políticas de accountability educacional e 

avaliações em larga escala, considerando suas implicações na formação do perfil dos 

gestores escolares cearenses no contexto das políticas educacionais. Considera as 

relações entre a avaliação em larga escala, a prestação de contas e o processo de 

responsabilização dos gestores escolares e as suas implicações no atual perfil 

institucional desejável para a gestão das escolas estaduais. Compreende a 

accountability educacional como um processo contínuo das políticas implementadas 

no sentido da efetivação da considerada qualidade da educação, como parte de uma 

agenda política baseada em resultados. Analisa como parte desse processo, a formação 

dos gestores de escolas estaduais de ensino médio regular, no âmbito da CREDE 10, 

Russas/CE, com foco na formação pelo método Circuito de Gestão em parceria com 

o Instituto Unibanco, no período de 2016 a 2018. Utiliza como referencial teórico a 

abordagem do Ciclo de Políticas proposto por Bowe, Ball e Gold (1992), em torno da 

ideia de recontextualização, permeada pela noção de performatividade, enquanto 

incentivo para produzir novos “perfis institucionais” (BALL, 2004). Tal contexto 

revela a consolidação de um novo paradigma educacional de orientação gerencialista 

(baseado na Nova Gestão Pública) dos governos neoliberais cearenses, em que a 

gestão escolar é parte fundamental no processo de efetivação de uma política de 

controle da educação e de ranqueamento de resultados, que desconsidera modelos 

mais democráticos de prestação de contas. Considera, por fim, o processo de 

recontextualização dessas políticas como possibilidade de confrontos e resistências 

frente às orientações educacionais e curriculares. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestor escolar; Accountability educacional; Avaliação em 

larga escala; Recontextualização. 

 

 INTRODUÇÃO 

As avaliações em larga escala têm se constituído como condutora dos currículos 

escolares e de políticas públicas voltadas para a considerada qualidade da educação pública.  

Nesse sentido, o papel do gestor vem ganhando centralidade na condução das políticas trazidas 

pelas mudanças via contexto global das políticas neoliberais apoiadas pela legislação brasileira 

da década de 1990, como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional LDB 9394/96 e a Reforma do Estado Brasileiro iniciada em 1995.  

Este trabalho4, problematiza a formação dos gestores escolares, destacando o método 

Circuito de Gestão do Instituto Unibanco (IU), desenvolvido em parceria com a Secretaria de 
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Educação do Estado do Ceará (SEDUC), e suas recontextualizações diante da gestão por 

resultados, na perspectiva das políticas gerencialistas de ranqueamento traduzidos pelas 

competências e habilidades das avaliações em larga escala. Investiga como as formações pelo 

método de formação Circuito de Gestão vêm sendo recontextualizadas por gestores de escolas 

estaduais de ensino médio regular da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da 

Educação (CREDE 10)5, no período 2016 a 2018; também, investiga o impacto das políticas de 

avaliação educacional na construção do perfil institucional do gestor escolar voltado para a 

considerada melhoria da qualidade da educação - segundo as concepções dos sujeitos 

envolvidos no processo educacional – e as suas implicações para o trabalho do gestor escolar 

mediante o contexto das políticas gerenciais adotadas por este estado nas últimas décadas.  

Utiliza o Ciclo de Políticas proposto por Stephen Ball e colaboradores (BALL et al., 

1992), por Ball e Bowe (1992) e Mainardes (2007) como método para interpretar a 

recontextualização da formação em pauta. Ligado ao conceito de recontextualização, destaca o 

conceito de hibridismo, que corresponde a processos dentre os quais os diferentes textos que 

circulam pelo meio educacional são produzidos e disseminados. Na recontextualização, um 

mesmo texto sofre diferentes interpretações de acordo com as orientações de cada contexto.  

Lopes (2005) apresenta recontextualização como sendo “[...] orientações de agências 

multilaterais que se modificam ao serem inseridas nos contextos dos Estados-nação; [...] 

orientações curriculares nacionais que são modificadas pela mediação de esferas 

governamentais intermediárias e das escolas”; também, como sendo “políticas dirigidas pelo 

poder central de um país que influenciam políticas de outros países; [...] múltiplos textos de 

apoio ao trabalho de ensino que se modificam nos contextos disciplinares” (LOPES, 2005, 

p.53). 

As discussões sobre as políticas públicas de educação e currículo vêm sendo 

relacionadas à construção de um modelo de accountability na educação básica cearense, e suas 

intervenções no trabalho do gestor escolar no sentido de prestação de contas e de 

responsabilização, que associadas a outras formas de direcionamento das políticas neoliberais, 

consolidam a cultura da performatividade e as suas relações com o controle da educação 

efetivadas pela política em curso, intermeadas pelo discurso da qualidade. 

A adoção dos modelos de gestão advindos do setor mercantil vem modificando o perfil 

da gestão escolar, que nesse contexto, é reduzido a um técnico, um gerente, adotando a lógica 

gerencial de mercado, utilizando metas e estratégias para as avaliações em larga escala, 

direcionando e controlando o trabalho de gestores, numa lógica pouco democrática, que reduz 

e tutela a autonomia da gestão, da escola e dos currículos escolares. 

 

A INTERLOCUÇÃO DO CIRCUITO DE GESTÃO COM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO 

CEARÁ  

 

Para analisar a recontextualização frente às formações dos gestores faz-se necessário 

apresentar a concepção de gestão do Instituto Unibanco, a forma como acontece a parceria com 

o Estado do Ceará e a materialização da proposta de gestão desenvolvida pela Secretaria 

Estadual de Educação através de suas Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da 

Educação (CREDE’s) e da Superintendência Estadual das Escolas de Fortaleza (SEFOR), até 

as unidades escolares.  

 
5
 A CREDE 10 está localizada na cidade de Russas/CE, na mesorregião do Vale do Jaguaribe, microrregião do 

Baixo Jaguaribe. Situa-se a 165 km da capital, Fortaleza, e o principal acesso é feito pela BR 116. A CREDE 10 

abrange 13 municípios: Russas, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Icapuí, Aracati, Alto Santo, Tabuleiro 

do Norte, São João do Jaguaribe, Quixeré, Jaguaruana, Itaiçaba e Fortim.  
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Conforme destacado em site próprio, o Instituto Unibanco foi criado em 1982, sendo 

uma das instituições responsáveis pelo investimento social privado do Itaú Unibanco. “[...] É 

uma organização que atua para a melhoria da educação pública, com foco no Ensino Médio” 

(INSTITUTO UNIBANCO, Histórico, 2014, sem página). De acordo com o relatório de 

Atividades de 2014, o Instituto Unibanco (IU) “[...] concebe, avalia e dissemina soluções que 

contribuem para a transformação da realidade do Ensino Médio. Busca também resultados que 

possam contribuir para o aprimoramento da educação, inspirando práticas inovadoras e 

influenciando políticas públicas” (INSTITUTO UNIBANCO, Histórico, 2014, sem página).  

O Projeto Jovem de Futuro (PJF), articulado ao Programa Ensino Médio Inovador, é 

uma das iniciativas do Instituto Unibanco, em parceria com o Ministério da Educação e as 

Secretarias de Educação de cinco estados – Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e Piauí, 

“[...] reflete o desenho estruturado de uma parceria público-privada na educação” (INSTITUTO 

UNIBANCO, Jovem de Futuro, 2014, sem página).  

De acordo com o IU, o “[...] Projeto Jovem de Futuro foi desenvolvido a partir da 

premissa de que uma gestão escolar de qualidade, orientada para resultados, pode proporcionar 

um impacto significativo no aprendizado dos estudantes” (INSTITUTO UNIBANCO, Jovem 

de Futuro, 2014, sem página). O site do IU detalha que “[...] a implantação do projeto em fase 

piloto em escolas públicas de Ensino Médio, o Jovem de Futuro foi validado como uma 

tecnologia educacional, o que possibilitou sua aplicação em larga escala” (INSTITUTO 

UNIBANCO, Jovem de Futuro, 2014, sem página). O Projeto é implementado nas escolas 

públicas de ensino médio em parceria com a Secretaria de Educação dos estados em que atua e 

tem a duração de três anos. 

O texto do site do IU afirma oferecer apoio através do PJF, disponibilizando suas 

tecnologias educacionais que são considerados como “[...] diferentes instrumentos que 

oferecem suporte para o trabalho de gestão das escolas e das redes de ensino: formação de 

profissionais de educação, apoio à gestão e apoios pedagógico e à mobilização”. (INSTITUTO 

UNIBANCO, Jovem de Futuro, 2014, sem página). 

De acordo com o Instituto Unibanco, as formações para a gestão escolar acontecem 

como forma de apoio à gestão escolar para resultados de aprendizagem “[...] para auxiliar as 

equipes das escolas a construir, executar e monitorar seus Planos de Ação, o Instituto Unibanco 

oferece uma plataforma virtual de gestão escolar. Nela é possível acompanhar a execução das 

ações e identificar desvios [...]” (INSTITUTO UNIBANCO, Formações, 2014, sem página).  

As formações dos gestores se materializam através de seminários com a temática do 

método formativo do Circuito de Gestão, divulgado nas mídias pela SEDUC e pelo IU:  

 
Cerca de 800 profissionais da educação estadual do Ceará participaram do 

“Seminário de Diretores Escolares 2018 – Boas Práticas em Gestão Escolar 

para Resultados de Aprendizagem”, no dia 05 de abril, em Fortaleza (CE). O 

evento foi promovido pelo Instituto Unibanco e pela Secretaria de Estado da 

Educação (SEDUC-CE).  (INSTITUTO UNIBANCO, JOVEM DE 

FUTURO, grifo do autor). 

 

A implementação do método Circuito de Gestão na escola está centrada em dois agentes, 

cuja atuação é considerada fundamental para que os resultados esperados sejam alcançados: o 

gestor escolar e o profissional Agente de Apoio ao Circuito de Gestão (ACG), que é um técnico 

destinado a acompanhar um grupo de escolas dentro da abrangência das regionais. Espera-se 

que a escola consiga construir, executar e acompanhar um Plano de Ação efetivo, elaborado a 

partir da realidade e das dificuldades da escola.  

Com a primeira visita do ACG em cada unidade escolar, começa o circuito nas escolas. 

Sempre que há algum problema na execução do circuito e os resultados esperados não são 
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alcançados, cabe ao profissional de ACG alertar o gestor e promover discussões para encontrar 

possíveis soluções.  

Do conhecimento e divulgação da meta individual, a escola parte para a fase de 

produção do seu diagnóstico e elabora o seu Plano de Ação com base nas principais dificuldades 

eleitas pela equipe escolar. O Plano de Ação é considerado um importante instrumento para a 

materialização do planejamento participativo na escola. 

 
O processo tem início com o estabelecimento da meta de aprendizagem por 

escola, o que envolve o Instituto Unibanco e a Secretaria de Educação. Cada 

escola realiza um diagnóstico da sua situação, elabora um planejamento e 

inicia a execução do seu plano de ação. Depois, monitora e avalia a execução 

e, caso necessário, corrige rotas. O circuito completo, com suas quatro etapas, 

é realizado a cada três meses de forma consecutiva. Entre as etapas de 

Monitoramento e Avaliação de Resultados e Correção de Rotas, é realizada 

uma reunião entre as escolas, a Reunião de Boas Práticas (RBP), com o 

objetivo de compartilhar ações e métodos bem-sucedidos, que contribuem 

para o atingimento das metas (INSTITUTO UNIBANCO, Circuito de Gestão, 

2019). 

 

As metas estaduais e as metas específicas para cada escola são definidas pela Secretaria 

de Educação Estadual com o auxílio do Instituto Unibanco e a gestão escolar e regional devem 

se comprometer em desenvolver ações para que estas sejam atingidas. 

Nessa perspectiva, o Estado de Ceará, tem o desafio de alcançar o Índice de 

Desenvolvimento do Ensino Médio (IDE-Médio), que é um indicador de qualidade educacional 

criado pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC) em 2016, para o 

acompanhamento do rendimento das escolas. “O indicador IDE-Médio estabelece a meta a ser 

alcançada individualmente por cada unidade de ensino. A partir desses resultados, são 

calculadas metas atingidas pelas regionais, as quais, estabelecem o rendimento do Estado” 

(CEARÁ, SEDUC, 2018). 

Os rendimentos das avaliações externas de cada escola e de cada CREDE são divulgados 

periodicamente nos fóruns regionais e estaduais de gestores onde são estabelecidos os rankings 

das unidades mais bem-sucedidas e daquelas que não obtiveram o sucesso esperado. As ações 

são reavaliadas e são construídos novos planos para o atingimento dessas metas no próximo 

período. 

 

METODOLOGIA 

 

A construção dos dados teóricos da pesquisa foi realizada por meio da análise de 

documentos e informações sobre a formação dos gestores escolares da rede estadual do Ceará 

através de parcerias com o Instituto Unibanco, utilizando informações do site oficial da 

SEDUC, do site da CREDE 10 de Russas/CE, do site do Instituto Unibanco e as publicações 

disponíveis online na grande mídia.  

Constituíram sujeitos do estudo 06 gestores de escolas de ensino regular estaduais de 

ensino médio e o Coordenador da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação 

(CREDE 10), Russas/CE. No primeiro momento da fase empírica, foi realizada uma pesquisa 

exploratória com gestores escolares que aceitaram participar das pesquisas, através de grupo 

focal. 

Diante da impossibilidade de reunir os gestores para um novo encontro, foram realizadas 

entrevistas individuais em um segundo momento. O roteiro da entrevista, que contou com 

questões estruturadas sobre as formações, foi enviado através do e-mail institucional dos 

gestores e os demais encaminhamentos foram realizados com o auxílio do celular e do 



 

  133 

WhatsApp cedidos por esses profissionais.  

Para a compreensão da recontextualização da política em pauta, foi feita a análise do 

material produzido pelos gestores no grupo focal (transcritas para o formato de texto, no Word), 

assim como a análise das entrevistas escritas, utilizado o Ciclo de Políticas de Ball e Bowe 

(1992) e outras leituras descentradas (Macedo, Lopes, Mainardes), em que“[...] os sujeitos são 

entendidos como produtores das políticas, independente do espaço/esfera (macro ou micro) em 

que atuam e onde as políticas vão sendo construídas/negociadas/reinterpretadas” (MAIA; 

OLIVEIRA, 2019. p. 6).  

Importante considerar que de acordo com o Ciclo de Políticas, o contexto da prática é o 

local privilegiado em que os sujeitos interpretam/adaptam as políticas e as colocam em ação. 

Nesse contexto, a política está sujeita a processos de recontextualização, pois “[...] a política 

precisa ser reconstruída e recriada em relação ao contexto”, conforme afirma Ball em entrevista 

(AVELAR, 2016, p. 7). 

 

A ABORDAGEM DO CICLO DE POLÍTICAS NA ANÁLISE DAS FORMAÇÕES DOS 

GESTORES 

 

Os estudos relacionados às políticas públicas educacionais começaram a se intensificar 

no final do século XX. Como proposta desse campo específico de investigação se destacam os 

estudos de Stephen Ball e colaboradores (Ball et al., 1992), por Ball e Bowe (1992) e por 

Mainardes (2007).  

Esses autores têm procurado superar a distinção entre proposta e implementação das 

políticas, permitindo uma análise crítica e contextualizada de programas e políticas de 

educação, considerando os diversos contextos sociais que envolvem sua elaboração seguindo 

até a sua implementação no contexto da prática (MAINARDES, 2006). Essa abordagem analisa 

desde a política existente no interior das escolas - a micropolítica - até a rede global das políticas 

educacionais - a macropolítica. 

Em entrevista concedida a Avelar (2016), Ball esclarece que o Ciclo de Políticas parte 

da noção de que uma política não é um documento, mas sim uma “entidade social” que se 

movimenta e se modifica; que enquanto se move, modifica as coisas e os espaços. E ao mesmo 

tempo que vai mudando, vai sendo modificada por essas coisas e esses espaços. Segundo Ball 

(AVELAR, 2016, p. 6), essa é “a ideia de atuação da política (policy enactment)6 ”.  

Nesse sentido, Ball se contrapõe à ideia de uma política “implementada”. Ele substitui 

a noção de uma política pensada, planejada e escrita por uma pessoa ou grupo a ser 

simplesmente executada por outras pessoas ou grupos, pela noção de atuação, onde em parte, 

ela (a política) também é produzida discursivamente por aqueles que nela atuam. De acordo 

com este pensamento, Ball concebeu os três primeiros contextos da política: o contexto da 

influência, o contexto da produção do texto e o contexto da prática.  

Considerando esses três contextos principais do Ciclo de Políticas, toda a política 

pública que envolve a formação dos gestores das escolas públicas, reflete as características dos 

contextos apresentados. O contexto de influência articula todas as relações de poder e influência 

(da criação da política), posteriormente conjecturadas no contexto da produção de textos com a 

elaboração dos textos específicos das políticas (no caso, documentos de cunho estadual que 

norteiam a realização das formações), refletido também na elaboração de propostas formativas 

para os gestores nas regionais de educação, e aos professores-gestores, que a partir de suas 

experiências, ressignificam sua prática juntamente com os outros profissionais com quem atuam 

 
6
 O termo foi originalmente usado por Stephen Ball para designar “atuação” segundo Mainardes e Marcondes 

(2009). O termo atuação sugere que as políticas são interpretadas e materializadas de diferentes formas. Assim, os 

atores envolvidos têm o controle do processo e não são “meros implementadores” das políticas. 
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nas escolas, adaptando-as mediante as orientações das formações recebidas e a realidade das 

escolas. 

Essa abordagem entende que as fases de formulação, de produção do texto oficial e de 

efetivação da política são vistas como um ciclo contínuo, constituído pelos três contextos já 

comentados (o contexto de influência, o da produção de textos e o contexto da prática) 

relacionados entre si, onde cada um tem suas características próprias, como lugares e grupos de 

interesses, envolvendo disputas e embates (BOWE; BALL; GOLD, 1992).  

              Segundo Dias (2009), Ball atribui significativa importância ao contexto da prática, pois 

é nele que aparecem as transformações decorrentes dos efeitos da política original. Ball (2011), 

reconhece que as políticas públicas não são simplesmente implementadas pelo processo top 

down7 pois são reinterpretadas e ressignificadas pelos atores que compõem o contexto da 

prática. Dessa forma, a prática não é apenas o resultado do que foi planejado nas instâncias 

superiores. Segundo Mainardes (2006, p. 49), o Ciclo de Políticas é definido como uma 

abordagem que “[...] destaca a natureza complexa e controversa da política educacional, 

enfatiza os processos micropolíticos e a ação dos profissionais que lidam com as políticas no 

nível local e indica a necessidade de se articularem os processos macro e micro na análise de 

políticas educacionais” (MAINARDES, 2006, p 49).  

 Ball incorpora à recontextualização o entendimento da cultura pelo hibridismo, 

buscando investigar as nuances locais das políticas educacionais. De acordo com Lopes (2005), 

“[...] é a partir da ideia de uma mistura de lógicas globais, locais e distantes, sempre 

recontextualizadas, que o hibridismo se configura” (LOPES, 2005, p. 56). 

Nessa concepção, as orientações recebidas pelos gestores escolares nas formações 

podem ser recontextualizadas tanto na perspectiva dos elaboradores como na perspectiva 

daqueles que põem em prática as políticas públicas educacionais, baseadas nas demandas e 

necessidades, daquilo que gestores e professores enfrentam no dia a dia em suas escolas. 

 

O PERFIL DO GESTOR ESCOLAR CEARENSE NO CONTEXTO DA 

ACCOUNTABILITY E DA PERFORMATIVIDADE 

  

Baseado nos princípios da reforma da administração pública brasileira, o estado do 

Ceará vem, nas últimas décadas, investindo no modelo gerencialista, adotando as orientações 

nas práticas da gestão pública e reformando seu modelo educacional em conformidade com 

essa tendência.  

No Ceará, a reforma teve seus desdobramentos na modernização da gestão da educação 

no período de 1995-2006 e continua sendo replicado na atualidade. A reforma trouxe mudanças, 

“resultando na descentralização, na gestão por resultados e na participação da comunidade 

escolar” (RAMOS; LIRA; SOARES, 2012, p. 261). 

Esse modelo, que privilegia o lucro e a contenção nos gastos se apresenta ainda como 

um padrão mais flexível, sustentado por reformas e estratégias postas em prática no contexto 

da globalização, ou seja, propõe “[...] uma ‘nova racionalidade’, que se expressa na chamada 

administração pública gerencial” (ZANARDINI, 2007) em oposição ao modelo anterior, mais 

burocrático, ineficiente e tradicional, que vinha sustentando o Estado brasileiro. Ou seja, “[...] 

esse ‘paradigma’ é apresentado como a solução para a incapacidade administrativa do Estado, 

na medida em que substituiria o modelo racional-legal ou burocrático que vinha orientando a 

administração pública” (ZANARDINI, 2007). 

Em sintonia com a conjuntura nacional e global, o Estado do Ceará efetiva a revisão na 

estrutura e funcionamento do sistema educacional, pela reforma administrativa de cunho 

 
7
A expressão “top down” é definida pela expressão “de cima para baixo” e refere-se à forma como as políticas 

podem ser implementadas ou analisadas (BALL, 2011). 



 

  135 

gerencial (CEARÁ, 1996), pela revisão do marco legal (LDB nº. 9396/96) e com a 

implementação de políticas públicas. 

 
Nesse ínterim, a educação escolar passou a ser vista como o “remédio” 

perfeito para as mazelas sociais, frente às expectativas de melhorias das 

condições de vida dos indivíduos e superação das desigualdades sociais. No 

entanto, os processos de modernização da gestão do Estado e da educação 

passaram a ser disputados por referenciais antagônicos, são eles: gestão de 

qualidade total – GQT e a qualidade social. (RAMOS; LIRA; SOARES, 2012, 

p. 262, grifos dos autores). 

 

Com esse novo modelo organizacional adotado nas políticas da SEDUC/CE, muitas 

práticas vêm sofrendo modificações e se integrando ao modelo gerencial da gestão em que “hoje 

o léxico, eficiência, competência, qualidade total, inovação, cultura organizacional, 

empreendedorismo, gerência, liderança, são terminologias correntes utilizadas no ambiente 

educacional” (SHIROMA, 2003, pág. 77).  Nesse sentido, muitos vocábulos novos puderam ser 

identificados na fala dos professores-gestores que ao receberem as formações e orientações da 

Secretaria de Educação incorporaram o linguajar técnico em seus discursos. Como exemplo, as 

expressões: eficiência, eficácia, metas, intervenção, gestão para resultados, dentre outros. 

Foi possível perceber nas falas dos gestores um discurso performático, em que estes dão 

ênfase à “eficiência” das políticas públicas propostas pelo governo estadual. Selecionamos 

alguns trechos da entrevista sobre o método de formação Circuito de Gestão, do Jovem de 

Futuro: 

 
Ajuda a enfrentar desafios com segurança, liderar pessoas e processos dentro 

da escola, estabelecer metas e acompanhar seu alcance fazendo intervenções, 

foi o legado do JF através das formações (Entrevista com o gestor Gilles, 

março de 2019).  

 
É um potencializador na focalização dos indicadores do processo de ensino e 

aprendizagem (Entrevista com o gestor André, março de 2019). 

 

Os gestores públicos incorporam os vocábulos específicos das formações que recebem 

nas parcerias com o setor privado e atuam no sentido de atender as demandas do mercado 

educacional apontadas nas formações como o cardápio de problemas a serem resolvidos e que 

dão o mote no direcionamento do trabalho para atender as urgências de uma educação voltada 

para resultados.  

Sobre a performatividade presente nesse novo modo de regulação das ações dos gestores 

escolares, Ball (2010, p. 38, grifos do autor) afirma, 

 
Performatividade é uma tecnologia, uma cultura e um modo de regulação, e 

mesmo [...] um sistema de “terror”, sistema que implica julgamento, 

comparação e exposição, tomados respectivamente como formas de controle, 

de atrito e de mudança. Performances – de sujeitos individuais ou 

organizações – servem como medidas de produtividade ou resultados, como 

formas de apresentação da qualidade ou momentos de promoção ou inspeção. 

Elas significam, encapsulando ou representando um valor, a qualidade ou a 

valia de um indivíduo ou de uma organização dentro de um campo de 

julgamento.  

 

Nesse contexto, o gestor público se torna o responsável pela implementação das técnicas 

dos processos produtivos e a esse profissional são impostas, sem que ele perceba, uma série de 
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atribuições que modificam não só a sua prática, como o seu pensamento. De acordo com 

Shiroma (2003, p.78): 

 
O gerencialismo tende também a modificar a seleção dos vocábulos que os 

profissionais empregam para discutir a mudança. Eficiência, competência, 

qualidade total, inovação, cultura organizacional, empreendedorismo, 

gerência, liderança, entre outros, são termos transplantados do vocabulário da 

administração de empresas para a educação. Essa absorção de conceitos 

influencia não só a linguagem, mas, fundamentalmente a prática.  

 

A política de formação dos gestores em parceria com o Instituto Unibanco tem versado 

sobre temáticas que estão diretamente ligadas ao projeto da educação cearense em formar e 

certificar os gestores educacionais através da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará 

(EGPCE)8 para atuarem na gestão por resultados.  

Os conteúdos dos textos formativos reafirmam a formação de competências 

profissionais desenvolvidas para a gestão, que fazem parte do desenvolvimento do perfil 

“desejável” do gestor escolar para atuar diretamente na melhoria dos resultados das avaliações 

externas. As formações têm como alguns de seus objetivos:  

 
[...] buscar estratégias integradas de formação, qualificação e educação 

corporativa, reforçando o aperfeiçoamento das capacidades técnicas 

operacionais, especialmente orientadas para a adoção e adaptação de novos 

conhecimentos e tecnologias em gestão pública” e aponta como umas das 

competências “Elaborar, coordenar, executar, controlar e avaliar programas, 

projetos e ações de educação em gestão pública para servidores públicos 

(CEARÁ-EGPCE-Secretaria do Planejamento e Gestão, 2019, grifos do 

autor).  

 

As formações “contribuem” para que o professor-gestor possa adquirir novas 

habilidades em seu perfil profissional, com as especificidades e competências requeridas para 

atender às exigências de uma gestão comprometida com as metas dos resultados de 

aprendizagem da secretaria estadual de educação, tendo como ferramentas os mecanismos de 

gestão “com foco” nos processos avaliativos e com centralidade da escola.  

O processo de seleção associado às formações visa preparar o gestor para o ônus das 

políticas de accountability, em que a responsabilização dos gestores pelos resultados dos 

índices educacionais faz parte das suas atribuições, que se aproxima cada vez mais dos modelos 

do setor mercantil, que vem sendo naturalizado nesse novo paradigma.  

As falas analisadas, carregam discursos que fazem parte dos objetivos do programa e 

das formações recebidas, propostos pela secretaria estadual e pela regional de educação a partir 

de diferentes eixos, tornando-se influenciadores de novos discursos nas escolas onde atuam. Ao 

assumirem como seus, os discursos que fundamentam os textos da política, direcionando as 

suas ações no contexto escolar, os profissionais estão aderindo a cultura da performatividade. 

Ball (2004) atenta para dois importantes elementos que vêm fazendo parte desse novo 

discurso de poder nas sociedades pós-industriais, que são, a accountability (aqui tratada no 

 
8 A Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE), criada pela Lei 14.335 de 2009, é um órgão da 

Administração Direta, vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), que desenvolve ações de 

capacitação para os gestores, servidores e empregados públicos, “[...]possibilitando o desenvolvimento pessoal e 

profissional, com o objetivo de elevar o padrão de qualidade e agilidade do serviço público no Estado do Ceará” 

(EGPCE, 2021).  
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sentido de responsabilização) e a competição, “[...] a partir dos quais todo um processo de 

legitimação de novas identidades sociais passa a se pautar” (BALL, 2004, p. 142).  

Neste novo contexto, o diretor escolar é visto como parte da organização e está sujeito 

a julgamentos, mensurações, comparações e metas que são efetivadas por meio de avaliações e 

atrelam às funções dos gestores a condução dos processos educativos voltados para atender a 

cultura da avaliação e do ranqueamento na educação. Em consequência a esses processos, os 

gestores são responsabilizados pelos resultados obtidos pela organização com base no 

desempenho da instituição, sendo responsabilizados pelo sucesso, como também pelo insucesso 

das escolas. A avaliação adquire uma posição de centralidade, vindo a definir outras políticas 

por meio de seus resultados.  

Desse modo, a performatividade procura naturalizar posturas e culturas na educação que 

colocam os gestores numa posição de serem cobrados pelo desempenho da instituição através 

da exposição e julgamento da sociedade, como também deles próprios (em vez do governo). 

Dessa forma,  

 
[...] avaliações e classificações, [...] podem engendrar sentimentos individuais 

de orgulho, de culpa, de vergonha e de inveja – que têm uma dimensão 

emocional (status), assim como (a aparência de) racionalidade e objetividade. 

(BALL, 2010, p. 40). 

 

De acordo com Ball (2005, p. 544), a performatividade é alcançada pela “construção e 

publicação de informações e de indicadores, além de outras realizações e materiais 

institucionais de caráter promocional como mecanismos para estimular, julgar e comparar 

profissionais em termos de resultados: a tendência para nomear, diferenciar e classificar”.  

Assim, o trabalho do gestor ou gerente “[...] envolve incutir uma atitude e uma cultura 

nas quais os trabalhadores se sentem responsáveis e, ao mesmo tempo, de certa forma 

pessoalmente investidos da responsabilidade pelo bem-estar da organização” (BALL, 2005. p. 

545). E neste sentido, observa-se que o perfil do professor-gestor passa por transformações para 

adequar-se a esta nova conjuntura. As formações são direcionadas para uma mudança na visão 

passando o gestor a ser um técnico, um gerente, que “[...] durante o treinamento [...] é ‘re-

construído’ para ser um técnico e não um profissional capaz de julgamento crítico e reflexão” 

(BALL, 2005, p. 548), para atuar nessa realidade em detrimento da construção de uma cultura 

de avaliação mais democrática, centrada nos interesses da escola. 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

A pesquisa levou em consideração relações entre a avaliação em larga escala, a 

prestação de contas e o processo de responsabilização dos gestores escolares presentes nas 

políticas gerencialistas cearenses, onde estão em curso mudanças no perfil institucional dos 

gestores escolares.   

De acordo com a nossa análise, essas mudanças se dão, principalmente, em virtude dos 

novos desempenhos que lhes são exigidos, considerando o papel de centralidade da ação da 

gestão na articulação das relações internas e externas à escola e como indicadora das políticas 

estabelecidas no período analisado, como também, para se adequarem às demandas das políticas 

de accountability educacional implementadas no sentido de efetivar a considerada qualidade da 

educação, como parte de uma agenda política baseada em resultados.  

Num cenário em que o ranqueamento dos resultados das avaliações externas faz parte 

da rotina da gestão pedagógica das escolas, as formações dos professores-gestores têm se 

constituído como estratégia para o alcance de metas e resultados como sendo a função precípua 

da gestão.  
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Nesse sentido, é importante considerar que ao se priorizar as políticas de avaliação em 

detrimento de outras, há o risco de um estreitamento das dimensões curriculares escolares, já 

que estes (os currículos), podem estar sendo possivelmente colocadas em função daquelas 

(avaliações externas). Os resultados, apontam que as avaliações, juntamente com a cultura da 

accountability educacional, constituem parte fundamental de um projeto de educação que 

utiliza a performatividade no trabalho da gestão escolar - trabalhada nos processos formativos 

- para atuarem no sentido da efetivação do controle da educação e dos currículos escolares. 

Os discursos das formações (que têm repercutido visivelmente na atuação dos gestores) 

trabalham a adesão “espontânea” desses profissionais para “vestirem a camisa” e aderirem as 

políticas governamentais propostas. Esses discursos encontram certa facilidade de se 

estabelecerem e de se tornarem “consensos” e, associados a campanhas nas mídias, aparentam 

hegemonizar uma forma única de lidar com a educação, que parece ser inquestionável num 

processo de efetivação de uma política de controle que ignora modelos mais democráticos de 

prestação de contas. 

 Em consequência, opera um retrocesso na democratização da educação, pois, de certo 

modo, há um esvaziamento na participação, na autonomia e na transparência dos sistemas e das 

políticas, prevalecendo um modelo de se conduzir as políticas educacionais que desconsidera 

as iniciativas da comunidade escolar e limita a atuação dos gestores.  E nesse sentido, a 

formação do gestor tem perdido espaço para a formação do gerente escolar, cada vez mais 

responsabilizado pelo desempenho da escola em que atua, implicando em uma autonomia 

tutelada. 

Por fim, consideramos que os gestores, mesmo orientados a seguir as diretrizes das 

políticas oficiais, buscam, ao mesmo tempo, contemplar os projetos construídos pela 

comunidade escolar, e, nesse sentido, recontextualizam e adaptam, junto com seus pares, as 

formações recebidas de acordo com as necessidades da escola. E esse processo de 

recontextualização, aponta possibilidades de confrontos e resistências frente às políticas 

educacionais, bem como das curriculares. 
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RESUMO 

Diante do momento singular que vivemos, com o distanciamento social devido à 

pandemia do Covid-19, desafios são colocados à prática docente no sentido de 

implementação da Base Nacional Comum Curricular, o momento exige que docentes 

repensem a forma e o que deve ser ensinado no momento de islolamento social, além 

da necessidade de recompor o currículo na tentativa de garantir a aprendizagem dos 

estudantes. Com este texto buscamos investigar sob o prisma da Abordagem do Ciclo 

de Políticas de Stephen J. Ball, o contexto da prática dos professores de ensino médio 

da Escola Estadual em Tempo Integral Professora Clara Tetéo localizada no 

município de Macau-RN, em suas ressignificações e planejamentos curriculares de 

práticas pedagógicas em tempos de pandemia, vislumbrando os olhares docentes 

sobre o processo de ensino-aprendizagem. Optamos por uma abordagem qualitativa, 

utilizando questionário semiaberto com quatro questões a partir da escala Likert 

submetido a um total de 15 professores, devido à necessidade de distanciamento social 

optamos pelo uso da plataforma Formulários Google. Com uma proposta conciliadora 

onde buscamos por um lado, quantificar resultados relacionados à percepção dos 

docentes da escola referente à adequação de suas práticas pedagógicas e material 

utilizado nas aulas, às competências gerais da Base, à capacidade de cumprimento do 

conteúdo curricular e ao nível de aprendizado dos alunos. Como resultado foi possível 

conhecer as ressignificações construídas pelos docentes e reafirmar a partir dos 

autores que nos embasaram nesse texto que o currículo também se constroi na prática 

em processos contínuo de fazer sentido, de adaptação na tentativa de garantir o ensino-

aprendizagem com significado para quem ensina e aprende.  

 

PALAVRAS CHAVES: Base Nacional Comum Curricular; Currículo.; 

Competências; Pandemia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação vive um novo desafio, repensar como e o que deve ser ensinado em tempo 

de pandemia que nos impôs isolamento social, exigindo recomposição do currículo ao mesmo 

tempo que vivemos dias tão difíeis; novos e velhos desafios se misturam a sensações e 

sentimentos nunca vividos, professores e estudantes precisam, mais do que nunca, se 

reinventar, aprender a aprender e aprender a ensinar em tempo de pandemia. 

A COVID-19, como ficou conhecida a doença causada mutação do coronavírus, 
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acabou se espalhando pelo mundo e tem impactado a vida das pessoas de uma forma 

completamente diferente do ocorrido, por exemplo, na pandemia da gripe espanhola de 1918. 

O mundo globalizado, conectado por redes de informação exige respostas urgentes, a doença 

se veste das mesmas interfaces da informação no mundo globalizado: desterritorializado e sem 

barreiras de tempo e espaço. (Antunes neto, 2020, p. 29); o campo da Educação não difere, 

precisa, assim como a ciência que busca a cura, correr para encontrar uma nova forma de fazer 

educação.  

Diante desse mundo dinâmico e mediante os desafios impostos por este tempo de 

pandemia o processo de ensino-aprendizagem tem exigido dos professores a reorganização do 

currículo, onde os docentes devem planejar práticas pedagógicas que contemplem as 

competências gerais presentes na BNCC, um ensino baseado em competências e habilidades 

apresentadas desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB/1996 (Maquiné, 2018). 

Martins, ao recorrer a Bauman, mostra que os conceitos de competências e habilidades, 

presentes nas políticas curriculares, estão associados à busca de respostas rápidas e 

emergenciais para formação de alunos que vivem em uma sociedade de consumo (Martins, 

2019). Como repensar novas práticas que contemplem estas competências e que atendam aos 

anseios dos estudantes que tentam e precisam lidar com toda a situação imposta pelo ensino 

remoto. 

Mediante a amplitude dos acontecimentos, optamos por um recorte onde procuramos 

compreender como os professores da Escola Estadual em Tempo Integral Professora Clara 

Tetéo localizada no município de Macau-RN, que atende a um público de Ensino Médio, estão 

conduzindo o ensino remoto em tempo de pandemia. A pesquisa se deu por meio da aplicação 

de questionário semi aberto disponibilizado através do Formulários Google. 

A fim de compreender as ações dos professores neste momento, onde o currículo passa 

por uma ressignificação, faremos uso do conjunto de ideias do Ciclo de Políticas de Ball, que 

nos permite interpretar as políticas educacionais por meio do contexto da prática, 

originalmente criado enquanto este trabalhava com Richard Bowe (Mainardes, 2016). 

Reconhecemos a relação entre texto e ação que permite que os textos das políticas sejam 

atuados, perpassando o conceito de implementação, podendo gerar efeitos diversos e 

imprevisíveis, através de processos criativos. 

Nos aproximamos também das ideias de Alice C. Lopes para conceituar currículo, 

tomando este não como uma lista de conteúdo a ser trabalhado de forma ordenada, que pode 

ser nomeado como currículo prescrito, mas apontando para acordos sobre os sentidos de tal 

termo, sempre parciais e localizados historicamente (Lopes, 2011), como uma busca pela 

manifestação de sentidos indo além do currículo formal, oculto e vivido, como “um texto que 

tenta direcionar o “leitor” mas que o faz apenas parcialmente”, pois os leitores também dão 

sentido a esse texto (Lopes; Macedo, 2011, p. 42) que é uma prática de poder, de significação, 

de atribuir sentido. O currículo “constrói a realidade, nos governa, constrange nosso 

comportamento, projeta nossa realidade, tudo isso produzindo sentidos” (Lopes; Macedo, 

2011, p. 41). 

A partir do entendimento que a política “é feita pelo e para os professores; eles são 

atores e sujeitos, sujeitos e objetos da política” (Ball; Maguire e Braun, 2016, . 13), o presente 

texto se propõe entender como os professores da Escola Estadual Professora Clara Tetéo têm 

desenvolvido o trabalho docente e quais práticas têm sido utilizadas na perspectiva de efetivar 

as competências da BNCC e como eles percebem o processo de ensino/aprendizagem a partir 

do contexto da pandemia e isolamento social. 

METODOLOGIA  

Nossa investigação segue essa proposta conciliadora onde buscamos, por um lado 

analisar resultados relacionados à percepção dos docentes da escola referente adequação de 

suas práticas pedagógicas de materiais utilizados nas aulas as competências gerais da base, 
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capacidade do cumprimento do conteúdo curricular EAO nível de aprendizado dos alunos; por 

outro lado, buscamos acrescentar significado a esses resultados extraídos as respostas às 

questões abertas propostas aos docentes. 

O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário semiaberto aplicado de forma 

remota, devido à necessidade de distanciamento social, através da plataforma Formulários 

Google, onde quatro questões fizeram uso da escala Likert, requerendo dos entrevistados a 

indicação de seu grau de concordância ou discordância com declarações relativas à atitude que 

está sendo medida (Baker, 2005), a outra parte do questionário é composta de duas questões 

abertas. 

O questionário foi submetido a um total de 15 professores da Escola Estadual em 

Tempo Integral Professora Clara Tetéo, que no ano de 2020 teve 259 estudantes matriculados, 

distribuídos em nove salas de ensino médio, sendo cinco de 1ª série, duas de 2ª série e duas de 

3ª série. Em 2018 a escola iniciou na modalidade de Ensino Médio de Tempo Integral, ano em 

que conseguiu que 14 estudantes ingressassem em universidades através do desempenho 

obtido no Exame Nacional do Ensino Médio, número que passou a 32 no ano de 2019. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A escola conta com um quadro de 15 professores que trabalham com 9 turmas de ensino 

médio, um total de 13 professores responderam aos questionários que enviamos, número, 

considerado por nós, excelente tendo em vista a situação de distanciamento social. Dividimos 

nossa análise das respostas dentro de 3 categorias, pois é acreditamos que nos permitem um 

olhar mais atento às respostas, vistas a parte do contexto da prática do ciclo de políticas de Ball 

(2016).  

A primeira categoria gira em torno da adequação às dez competências gerais, buscando 

conhecer como os professores percebem o próprio trabalho docente e como avaliam o material 

utilizado nas aulas na tentativa de promover o desenvolvimento das competências nos 

estudantes e entendendo ser “necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar 

comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento 

fundamental”. (BNCC, 2017, p. 8). Entendemos, a partir do contexto da prática que as 

políticas, apesar de norteadas por textos normativos, estão sujeitas “a interpretações e  

recriações e onde a política produz efeitos e consequências que podem representar mudanças 

significativas” (Mainardes, 2006, p. 53) 

O que nos levou o seguinte questionamento aos professores: “Qual o seu nível de 

concordância com a afirmação: "Nesse momento da pandemia e consequente isolamento 

social, meu trabalho docente contempla as dez competências gerais da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC)"?” Dentre as possíveis respostas possuía as seguintes opções: Concordo 

totalmente, Concordo mais ou menos, Não concordo, Discordo mais ou menos e Discordo 

totalmente. Como resultado coletados 2 docentes discordam totalmente (15,4%), 6 discordam 

mais ou menos (46,2%) e 5 concordam mais ou menos (38,5%). 

A partir dos resultados obtidos nos reportamos ao que traz um material de apoio à base, 

disponível no sítio da Nova Escola ao destacar que “todos os professores devem avaliar quais 

aspectos de suas disciplinas contribuem para o desenvolvimento das 10 competências e incluí-

las com clareza nas aulas” indo ao encontro do que é elencado por Bauer (2013), quando 

destaca que as avaliações docentes podem propiciar auto-reflexão do professor sobre seu 

trabalho (auto-avaliação), possibilitando uma melhora na qualidade do ensino. Mediante os 

resultados foi possível perceber que os professores têm, em sua maioria, certa consciência que 

existe espaço para o desenvolvimento de uma prática pedagógica que vise possibilita atingir a 

aplicabilidade das competências presentes na BNCC, reconhecem quem é por meio das 

competências que é educação “deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a 

transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa" (Brasil, 2018). É no 

contexto da prática que os professores buscam sentido para o processo de ensino-aprendizagem 
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que conecta os interesses de professores e estudantes 

A segunda pergunta levou os professores o questionamento: “em uma escola de 1 a 10, 

sendo um para totalmente insatisfatório e 10 para totalmente satisfatório, como você avalia o 

material utilizado nas aulas durante o isolamento social, tendo em vista contemplar as 10 

competências gerais da base nacional comum curricular (BNCC)?”, obtivemos as seguintes 

decorrências: 1 valor 1 (7,7%), 1 valor 4 (7,7%), 3 valores 5 (23,1%), 7 valores 6 (53,8%), 1 

valor 8 (7,7%). 

Para entender as respostas dadas pelos professores para essa questão é necessário 

destacar que a atuação das políticas é um processo altamente criativo pois elas são pensadas 

para “a melhor de todas as escolas possíveis, escolas que só existem na imaginação febril de 

políticos, funcionários públicos e conselheiros em relação a contextos fantásticos” (Ball, 2016, 

p. 14) e que no contexto da prática exigências das adaptações necessárias a tudo que é 

fundamental para a atuação em sala de aula, assim, nos apoiamos em Sacristán (2000) quando 

aponta a importância da qualidade dos livros-texto na melhoria do ensino. Entendemos que na 

expressão livros-texto podem ser incluídos materiais diversos que os professores utilizam nas 

suas aulas e não somente o livro didático, uma vez que a Base segue sua implementação, é 

imprescindível que o material pedagógico possua um bom alinhamento com as competências 

estruturantes desta e pelo resultado encontrado, na percepção dos docentes, a maioria destes 

entende que é necessária uma melhora nos materiais disponibilizados de forma a contemplar 

satisfatoriamente as competências. 

Como segunda categoria, buscamos contemplar as percepções dos docentes sobre 

currículo e planejamento curricular, com o uso de duas questões. Aqui, entendemos, a partir 

do contexto da prática que as políticas são permeadas de relações de poder, não um poder “de 

cima para baixo e linear, vemos o poder como uma forma relacional e situacional” (Ball, 2016, 

p. 21) e ao selecionar  os conteúdos e como esses devem ser trabalhados em tempo de pandemia 

os professores exercem esse poder e ressignificam a partir do contexto da prática, no entanto, 

essa ressignificação não é alheia aos estudantes, são pensadas para os estudantes. 

Assim, levamos como sendo primeira pergunta desta categoria: "Qual o seu nível de 

concordância com a afirmação: "A pandemia e seu consequente isolamento só se ao não 

permitiram o cumprimento integral do conteúdo curricular planejado no início do ano de 

2020, mesmo com aulas remotas?”, possuindo como possíveis respostas às seguintes opções: 

concordo totalmente, concordo mais ou menos, não concordo, discordo mais ou menos e 

discordo totalmente, tendo como resultados que 2 docentes concordaram mais ou menos (15, 

4%) e 11  docentes (84, 6%) concordam totalmente em a afirmação. 

Conforme explicita Lopes (2011) o ensino precisa de planejamento que envolve 

selecionar determinadas atividades/experiências ou conteúdos e sua organização ao longo do 

tempo de escolarização, esta seleção passa a estar localizada dentro de um certo tempo e espaço 

para execução devidamente pré-concebidos pelos professores no início do ano letivo. A 

pandemia trouxe a necessidade de readequação deste tempo e espaço e mesmo com a 

implementação de aulas remotas, foi possível ver a quase unanimidade dos docentes diante da 

impossibilidade do cumprimento do currículo, mas que isso não os inibiu de tentar, apesar das 

adversidades, dar sentido ao que vem sendo ensinado. 

No entanto, consideramos que isso se torna um ponto crítico uma vez que a defasagem 

do ensino público, frente ao privado, se intensifica à medida que o Estado não consegue 

oferecer aos estudantes uma compensação eficaz para as perdas geradas pela adequação 

curricular ao formato remoto2. 

No interesse de entender “Que práticas se têm utilizado para garantir o cumprimento 

do planejamento curricular para o ano de 2020?” levamos essa questão de forma aberta aos 

professores com o intuito de ir mais a fundo no entendimento das práticas pedagógicas na 

tentativa de cumprir o planejamento curricular para 2020. A grande dificuldade que os 
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professores relatam ter encontrado, na tentativa de cumprir o planejamento estabelecido para 

o ano letivo  de 2020, em vista a situação de pandemia, é a superficialidade com que os 

conteúdos são trabalhados, visto que, o tempo destinado é curto e as plataformas, por mais que 

sejam diversas, não conseguem atender da mesma forma que o ensino presencial, além do 

limitado ou nenhum acesso que muitos dos estudantes têm a serviço de internet; mesmo a 

atividade sendo distribuída de forma impressa as devolutivas quase não são cumpridas. Na 

perspectiva dos professores, o ensino remoto não se mostra suficiente na garantia do 

cumprimento do currículo. É perceptível em falas como: 

 
No geral, todos os tópicos planejados para um ano normal estão chegando 

aos alunos, mas de forma superficial, pois não estão em prática todas as 

habilidades necessárias à aprendizagem de língua estrangeira, no caso. 

Talvez fosse possível fazer online, mas não possuo as ferramentas que 

necessito pra essa prática. (professor) 

Assuntos e atribuição de atividades por meio do grupo de whatsapp, que 

depois são cobradas, mas uma grande parte do alunado não tem acesso e, 

consequentemente, não há devolutiva. 

(professor) 

 

As práticas de planejamento de como e o que deve ser ensinado são práticas 

curriculares configuradas e (re)configuradas no contexto da prática e as escolas precisam tomar 

decisões cuidadosas, que muitas vezes são permeadas de conflitos, mas o que é indispensável 

frisar, é que mesmo conflituosa todas elas caminham em direção ao fazer sentido do currículo 

e “quanto a noção de currículo formal é insuficiente para dar conta da multiplicidade de 

experiências – interna e externas aos sujeitos, individuais e coletivas – que compõem o 

currículo. (Lopes e Macedo, 2011, p. 36) os professores reconfiguram o currículo a partir do 

contexto, das condições materiais, humanas, das necessidades que fazem parte daquele corpo 

escolar, pois “o currículo é proposto no nível formal, mas também o vivido no cotidiano. 

(Lopes e Macedo, 2011, p. 36); diante da situação de pandemia percebemos que o contexto da 

prática é de extrema importância para atender as necessidades urgentes que a situação exige e 

compreendemos que a grande preocupação dos professores é que o não cumprimento desse 

currículo certamente levará a futuras defasagens no processo de aprendizagem. 

Na terceira categoria, nossa intenção foi captar a percepção dos professores sobre o 

processo de ensino/aprendizagem neste momento delicado, destinando 2 questões é esse 

intento. A primeira questão, que fez o uso da escala de Likert, trazia o seguinte enunciado: 

“em uma escala de 1 a 10, sendo um para totalmente insatisfatória e 10 para totalmente 

satisfatória, como você avalia a aprendizagem dos alunos neste momento de isolamento 

social?”. As respostas obtidas foram seguinte panorama: 1 valor de 1 (7,7%), 1 valor de 2 

(7,7%), 1 valor de 3 (7,7%, 6 valor de 4 (46,2%), 3 valores de 5 (23,1%) e 1 valor de 7 (7,7%).  

Em uma pesquisa realizada com alunos de escolas públicas e privadas sobre o ensino 

remoto, Medici et al. (2020) fazem um levantamento sobre as dificuldades dos estudantes ao 

lidar com esta nova realidade, apontando que "além da incompreensão dos conteúdos, que é 

preocupante entre os estudantes da escola pública, chama a atenção a necessidade de estar em 

sala de aula". É importante o olhar para o fato de que os alunos consideram que a aprendizagem 

é favorecida pela interação e colaboração mútuas. Por outro lado, cabe também aos professores 

um olhar sensível a como o novo formato de aulas impacta nessa aprendizagem e os dados 

coletados mostram que estes percebem o impacto negativo da nova abordagem para o ensino. 

O resultado da nossa pesquisa, embora pelo olhar dos docentes, parece corroborar as 

informações publicadas em uma matéria veiculada pela BBC Brasil, em seu sítio, cuja 

chamada foi "Coronavírus: Alunos da rede pública planejam reprovar de propósito para 

'aprender de verdade' em 2021" (Gragnani, 2020).  
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Na última pergunta, aberta, solicitamos ao professor que: “Descreva a prática de 

ensino mais utilizada com seus alunos neste momento de isolamento social devido a 

pandemia”. O que é importante destacar, a partir das respostas, é que os professores têm 

mesclado práticas tradicionais em aulas presenciais com práticas exigidas pelo ensino remoto. 

Há uso de várias tecnologias educacionais, desde o tradicional livro didático, a vídeos 

presentes em plataformas como YouTube, à produzidos pelos próprios docentes, além do 

SIGEduc (Sistema Integrado de  Gestão da educação); os professores trabalham com 

exercícios escritos sobre os conteúdos por meio do Formulários Google e para os estudantes 

que não tem acesso à internet, a escola disponibiliza de forma impressa. As dúvidas referentes 

a conteúdos e atividades são sanadas em encontros marcados em grupos de whatsapp ou até 

de forma individual em conversa com os professores que disponibilizam hora e dia marcado 

para cada disciplina. 

Aqui, podemos perceber que o ensino remoto requer 1° de compromisso e disciplina 

muito maior por parte dos professores que “necessitou”, “para ontem”, dominar investir, apoiar 

e utilizar-se das ferramentas tecnológicas no modelo de aula remota (Antunes Neto, 2010, p. 

33); exige também comprometimento muito dos estudantes e familiares, os estudantes 

precisam de certo grau de autodidatismo pois em formato virtual “a educação passa a ter 

responsabilidade compartilhada com os familiares e a própria criança ou jovem” (Berg; 

Vestena; Costa-Lobo, 2020, p. 3). 

 
As experiências no uso das TICs [Tecnologias da Informação de 

Comunicação] possuem resultados muito diferenciados no contexto 

pandêmico da COVID-19, dependendo primeiramente das assimetrias nas 

condições infra estruturais e individuais de acessibilidade, bem como, em 

segundo lugar, do nível de ensino (fundamental, básico e superior), idade 

dos discentes e graus de capacitação digital dos professores, sempre 

levando em consideração as condições pré-existentes. (Senhoras, 2020, p. 

133) 

 

Sendo perceptível, por meio da nossa análise, que as múltiplas tecnologias da educação 

utilizadas nesse período de pandemia visam, sobretudo, responder, ao máximo, a um processo 

de ensino-aprendizagem que contemple as exigências presente nos currículos vigentes. É 

notório o empenho por parte dos professores e a atenção às múltiplas necessidades dos 

estudantes; quais respostas teremos para isso, ainda é muito cedo, precisamos de tempo para 

obtê-las. O que podemos dizer é que “torna-se um momento de estabelecermos, na nova 

relação professor-aluno, sistemas de organização do conhecimento para a representação do 

conhecimento” (Antunes Neto, 2020, p. 30). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O atual cenário impôs aos professores desafios novos e ao mesmo tempo velhos 

desafios; o que ensinar e como contribuir de forma eficaz no desenvolvimento dos estudantes 

em suas competências que visam a “construção intencional de processos educativos que 

promovam a aprendizagem sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses 

dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea” (Brasil, 2018). Isso 

nos remete a compreensão que “colocar as políticas em prática é um processo criativo, 

sofisticado e complexo” (Ball, 2016, p. 21), sendo no contexto da prática essa busca por 

significação. Mesmo mediante os desafios, os professores têm conduzido bem o processo, 

assim como na atuação em sala de aula, as aulas remotas mostram-se desafiadoras e complexas, 

permeadas por relações de poder, como já esclarecido aqui, não linear. 

O momento histórico que atravessamos possui impactos diretos na prática docente, 

abrindo possibilidades de estudos na área da educação com profunda relevância para as 

políticas públicas educacionais que estão em atuação e  pensadas para o futuro, compreender 
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o que está acontecendo e como esses acontecimentos estão e irão impactar as práticas docentes, 

os processos de aprendizagens, os currículos, se faz indispensável. Exatamente em função do 

cenário de pandemia nossa pesquisa precisou ser limitada a uma das muitas realidades de 

ensino remoto. Mesmo sendo um recorte pequeno ela nos trouxe uma série de novas 

percepções a partir da fala dos professores. 

Consideramos que professores reconhecem a importância e a possibilidade, mesmo no 

isolamento social, de desenvolver as competências elencadas na BNCC e sua importância para 

o processo de ensino-aprendizagem; reconhecem também a importâncias das tecnologias 

educacionais utilizadas em sala de aula e como elas, sobretudo, nesse momento são 

fundamentais para que haja um alinhamento das práticas com as competências estruturantes e 

que estes necessitam de ajustes que promovam a garantia de êxito nos trabalhos desenvolvidos. 

No entanto, é inexorável inferir que o ensino remoto requer um grau de 

comprometimento maior por parte dos estudantes e familiares, além de acesso a equipamentos 

de qualidade, acesso à internet. o que nos parece é que o abismo existente nas escolas públicas 

tem se acentuado embora haja empenho por parte da escola, dos professores e até mesmo dos 

estudantes algumas barreiras se mostram difíceis de serem transpostas. Demo temos que se 

expondo em desde os percebidos serviram no repensar as próximas políticas, a rever debate 

sobre ensino a distância que vinham ganhando notoriedade, nos serviu também para mostrar 

que o papel da escola vida da família da sociedade como um todo estava na formação social e 

cognitiva das crianças e jovens pois “o conhecimento altera o sujeito ao mesmo tempo que é 

por ele alterado, significado” (Lopes e Macedo, 2011, p. 36). Esperamos que ao final nesse 

tempo de pandemia encontremos novos rumos que nos direcione, com os sempre sonhamos 

para uma educação de qualidade; entendemos por educação de qualidade aquela que faz 

diferença na vida, uma educação de significado voltado para pessoa humana, com sentido para 

quem ensina e para quem aprende sobre o que se ensina e se aprende. 
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RESUMO  

Este trabalho apresenta diálogos entre teoria e práticas profissionais a partir de 

proposições desenvolvidas na disciplina: “Formação, avalição e aprendizagem no 

ensino de ciências humanas”, no Mestrado em Ensino (Posensino). Foi possível 

pensar em ferramentas de construção de novas práticas docentes, bem como adquirir 

formação para dar continuidade e crítica à arte de educar. A temática: avaliação e 

decolonialidades na educação básica está marcada pela forma com a qual os alunos 

têm sido tratados pelos instrumentos de avaliação. Com a intenção de romper 

paradigmas coloniais da educação, ficou evidenciado que é plausível fazer a diferença 

na profissão docente, na aula, e o mais tocante: na vida do discente. No decorrer das 

leituras, debates e experiências, apontou-se um caminho para a motivação em 

relacionar os discursos promovidos, com a área da educação, no que diz respeito às 

avaliações seletivas e classificatórias enquanto práticas na educação.  
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INTRODUÇÃO 
 

A trajetória da temática: avaliação e decolonialidade6 na educação básica está marcada 

pela forma com a qual os alunos têm sido tratados pelos instrumentos de avaliação nos últimos 

séculos. Com a intenção de romper paradigmas coloniais da educação, a turma do programa de 

pós-graduação em Ensino, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) e o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), evidenciou que é possível fazer a 

diferença na sua profissão, na sala de aula e o mais tocante: na vida do discente. 

No decorrer das leituras, debates e experiências profissionais, apontou-se um caminho 

para a motivação em relacionar os discursos promovidos com a área da educação no que diz 

respeito às avaliações seletivas e classificatórias enquanto atuantes no programa de formação 

de professores. Assim, este artigo traz para o centro do debate o modelo de educação pré-

estabelecida, desde os primeiros educadores coloniais até os processos de decolonialidade, 

termo bastante usado por Anibal Quinajo7 e outros intelectuais latino-americanos que 

 
2Mestrando em Ensino pelo programa POSENSINO/UERN/UFERSA/IFRN. E-mail: 

teoramalho1234@gmail.com. 
3Mestrando em Ensino pelo programa POSENSINO/UERN/UFERSA/IFRN, Mossoró. E- mail: 

aaodc@uol.com.br. 
4Mestrando em Ensino pelo programa POSENSINO/UERN/UFERSA/IFRN. E-mail: 

higothayrone@yahoo.com.br. 
5Doutora em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e professora do programa 

POSENSINO/UERN, UFERSA, IFRN. E-mail: joseliacarvalho@gmail.com. 
6 A decolonialidade refere-se ao processo que busca transcender historicamente a colonialidade e, de acordo com 

vários autores latino-americanos, supõe um projeto com um projeto mais profunda e uma tarefa urgente para o 

nosso presente de subversão do padrão de poder colonial. (RESENDE,2010, p. 16-17)” 
7Aníbal Quijano foi um dos teóricos sociais latino-americanos mais astutos e decididos da segunda metade do 

século 20. Seus ensaios pioneiros sobre a ‘Colonialidade do Poder’ não só inspiraram o projeto da 

Modernidade/Colonialidade/Decolonialidade, como também influenciaram inúmeros intelectuais e ativistas não 
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denunciavam a colonialidade8 do saber e do ser, revelando que o fim do período colonial não 

significou o fim do colonialismo, já que suas marcas persistiram ao tempo, chegando até os dias 

atuais. Nesse percurso, emergiram temas que incluíram formulações e perguntas sobre as 

práticas de ensino e, portanto, pensamentos indispensáveis para o campo da pesquisa em 

ciências humanas. 

 

A COLONIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

 

Tendo a rede básica de ensino como centro das investigações, apoiamo-nos em obras 

que tratam do tema da avaliação e acerca da decolonialidade. A avalição e colonização são 

temas que impõem uma reflexão: qual a relação entre esses dois elementos tão presentes na 

educação básica? Ao que tudo indica, ambos estão interligados, considerando as variações que 

aconteceram na política educacional. A problemática das relações entre educação e avaliação 

da aprendizagem com a colonialidade tem sido objeto de inúmeros estudos, reflexões e 

investigação no Brasil e em todo o continente latino-americano. Percebe-se, com esse 

arcabouço teórico, um instrumento para questionar a negação histórica da existência dos não-

europeus e sua contribuição para a formação dos indivíduos colonizados. 

É preciso entender que, anteriormente, as práticas dos instrumentos de avaliação 

configuraram-se como estratégia da Europa para impor e afirmar suas teorias, seus métodos e 

seus materiais didáticos como verdades universais, inviabilizando e ocultando os sujeitos que 

produzem conhecimento. A decolonialidade avaliativa é, dentre outros, um importante 

mecanismo de luta contra o domínio do saber sobre o outro, enquanto sujeito de si. Em suas 

ações educativas, para as quais este tema dedica sua preocupação, faz-se necessário analisar os 

poderes intelectuais do saber adquirido pelo seu próprio povo, em uma espécie de 

reordenamento da educação básica. 

 O eixo que se busca é a conexão de novas práticas da avaliação da aprendizagem e de 

pensamentos construídos a partir da América latina, assim como autores de outros lugares do 

mundo, num afastamento do colonialismo dominante do saber. Essa reflexão no 

desenvolvimento de novos métodos de avaliação educativa a partir de conceitos e pesquisas 

realizados por estudiosos que não sejam oriundos da Europa torna-se necessária parar pensar o 

outro e promover a decolonialidade de conhecimento crítico de fronteiras. 

Os instrumentos de avaliações são desafiadores na educação, que se tornou cada vez 

mais múltipla, em uma busca por construção de processo educativos e avaliativos voltado para 

a formação do indivíduo enquanto ser em desenvolvimento. Este artigo procura compreender 

como uma civilização tão rica em cultura e conhecimento, como é o Brasil, deixou-se ser 

dominada por um saber importado, e não despertou seus próprios materiais didáticos, sua 

própria metodologia, sua própria forma de avaliar seus discentes. Ademais, pretende-se analisar 

a importância de sua autonomia, seu lugar de fala na história da construção de conhecimento. 

Ao utilizarmo-nos da expressão decolonialidade, pensamos no aspecto educativo desse 

coletivo, em consequência da referência a um conjunto de ideias e teorias que vieram à tona no 

final dos anos 1980, demonstrando situações de opressão diversas (CESARE, 1978, p.90). 

Nesse sentido, as abordagens que regem as decolonialidades oferecem embasamentos para uma 

 
necessariamente envolvidos na chamada ‘Virada Decolonial.’ Embora Quijano não tenha deixado um texto no 

qual todas as características de sua teoria sobre ‘Colonialidade’ sejam sistematizadas, pode-se supor que o extenso 

ensaio ‘Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina,’ publicado pela primeira vez nos anos 2000, 

pretendia fornecer uma visão geral do seu pensamento. 
8 Aníbal Quijano define colonialidade como:  um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial 

capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação racial/étnica da população do mundo como pedra 

angular do referido padrão de poder e opera em casa um dos panos, meios e dimensões, materiais e subjetivos, 

da existência social quotidiana e a escala societal. (QUIJANO, 2010, p.84). 
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pesquisa não apenas educativa, mas também econômica, das desigualdades sociais e as relações 

de controle na sociedade.  

            O desenvolvimento educacional, para além dos pós-colonialismo, é buscar um 

desprendimento epistemológico da Europa, promovendo uma alternativa para novas formas de 

aprendizagem, na educação básica brasileira.  O colonialismo, visto de um modo subjetivo, bem 

como o que ele causou nas sociedades colonizadas, registra especialmente a marca do domínio 

intelectual. A colonialidade permanece viva nos livros didáticos, nos critérios para a avaliação 

educativa, no currículo e, consequentemente, nas aspirações do sujeito como pessoa.  

Todas essas marcas que o colonialismo causou nos povos, seja na parte de conhecimento 

ou na identidade de indivíduo, são um reflexo da dominação que inviabilizou a autonomia do 

ser crítico e reflexivo. Apesar da decolonialidade e do processo de emancipação no pensamento, 

na forma de entender o mundo e o existir nesse próprio mundo, é perceptível a continuidade 

dos efeitos e da ação da colonização, uma vez que no dia a dia escolar, nas investigações e na 

produção de conhecimento na academia, encontram-se severos resquícios da metodologia 

educacional eurocêntrica.  

Repensar o novo modo de produzir conhecimento e avaliar os educandos não é 

reproduzir um conhecimento que já foi introduzido na educação brasileira. A ideia central da 

decolonialidade educacional é ter autonomia do pensamento, ter seu lugar de fala, a partir do 

seu próprio local de criação, não mais uma visão importada. Mesmo que a expedições e as 

capitanias hereditárias tenham sido extintas, o colonialismo persiste na educação básica, isso 

porque ela está inserida nas estruturas subjetivas de educação, nos materiais didáticos, no 

método de aplicar as avaliações e na forma de pensar e produzir conhecimento que ainda estão 

atrelados a esse projeto europeu de dominação do mundo. 

 Nesse sentido, pode-se afirmar que a colonialidade do poder construiu um controle 

sobre os saberes, no Brasil. Segundo Quijano (2007), “a colonialidade é um dos elementos 

constitutivos do padrão mundial do poder capitalista. Se funda na imposição de uma 

classificação racial/étnica da população mundial como pedra angular deste padrão de poder.” 

(QUIJANO ,2007, p.93) 

O dilema resulta em trazer à luz do entendimento os povos originários, dar voz à classe 

educacional, para que possam produzir seus próprios métodos e seus critérios para avaliar seus 

educandos e que não se sintam influenciados por conhecimentos que já tiveram sua parcela de 

contribuição para sociedade presente. Diante das ideias de Vasconcellos (2005), o autor propõe 

que o papel que se espera da escola é que possa colaborar com a formação desses discentes pela 

mediação do conhecimento cientifico, estético, filosófico. Para o autor: 

 
Os alunos, desde cedo, precisariam ser orientados para dar um sentido ao estudo; [...] 

na tríplice articulação entre compreender o mundo em que vivemos, usufruir do 

patrimônio acumulado pela humanidade e transformar este mundo, qual seja, colocar 

este conhecimento a serviço da construção de um mundo melhor, mais justo e 

solidário (VASCONCELLOS, 2005, p.69). 
 

Os estudos decoloniais, de acordo com a crítica ao molde colonial, apontam a marca da 

imposição de um pensamento hegemônico. Seguindo essa linha de raciocínio, o poder se 

relaciona com o conhecimento, lembrando-nos a afirmativa de Francis Bacon: “conhecimento 

é poder”. Os teóricos dessa corrente de pensamento expõem discussões do controle sofrido 

pelos povos originários a partir da conquista e colonização europeia. É em decorrência desse 

fato histórico que nossa forma de produzir conhecimento é herdada da cultura eurocêntrica, 

implicando em práticas educativas da matriz colonial, como também em processos de avaliação 

discriminatórios e de dominação.  
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A ESCOLA É O MELHOR LUGAR PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A escola é, certamente, uma instituição privilegiada no que diz respeito à 

responsabilidade que assume na sociedade. É nesse lugar que alunos, professores, funcionários, 

gestores discutem, refletem seus conhecimentos com os demais envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem. 

A base de uma boa escola depende, em grande parte, de cidadãos e profissionais mais 

envolvidos com o lado acadêmico e humano dos discentes. O ensino, sendo um campo 

fundamental para o desenvolvimento do senso crítico dos discentes, é também um leque de 

oportunidades para o aprimoramento das técnicas utilizadas pelos senhores professores. É nesse 

cenário de transformação que o professor orienta crianças, adolescentes e jovens na busca de 

um conhecimento construtivo que, de ambas as partes, são atendidas. Como nos mostra Cortella 

(2015): “educação é a formação de uma pessoa; a escolarização é um pedaço dela, a educação 

é responsabilidade dos pais. A escola é a instituição responsável pela escolarização, e o 

professor responde por parte dessa escolarização”  

Nunca se viu tanta necessidade de dar continuidade à formação de docentes no cenário 

atual da educação, o número de pesquisas sobre formação de professores cresceu muito nos 

últimos anos. A busca incansável pela atualização de conhecimento tornou-se uma prioridade 

necessária para o ramo da educação e essa transformação acadêmica permite, em boa parte, dar 

suporte ao docente para questionar sobre a realidade enquanto intermediador de diferentes 

pontos de vista do conhecimento. 

 É possível dizer que a formação e a continuidade dos estudos dos professores já se 

constituem uma realidade que não nos permite mais o comodismo, pois o processo de 

adequação se faz indispensável para prática do dia a dia em sala de aula. Neste contexto atual, 

o docente precisa ter no mínimo três dimensões importantíssimas: conhecimento, prática e 

engajamento.  
Umas das metas do processo de formação de professores é a reciclagem constante de 

sua prática. É um momento único para questionar sua ação na sala de aula, refletindo sobre sua 

atuação no processo de ensino aprendizagem, dentro de uma estrutura atual do sistema de 

ensino. 

O docente, grande responsável pela escolarização de indivíduos, carrega nos ombros a 

tarefa de aprimorar cada dia mais seu potencial, porém, para todos os efeitos, ele precisa estar 

comprometido com sua atividade funcional. São notáveis as fragilidades dos educadores, que 

passam por diversos desafios para alcançarem seus objetivos, tendo em muitas ocasiões que 

trabalhar durante o dia e se aperfeiçoar à noite para darem continuidade ao processo de 

crescimento intelectual. 

Em algumas instituições de ensino, os educadores encontram inúmeros problemas, 

muitos deles, a falta de autonomia ou liberdade para formar um pensamento crítico reflexivo, 

enquadrando-o na escravidão do sistema no qual esteja inserido. Assim, afirma Barbosa (2001, 

p.37):  
Nossa consciência social tem sido há tanto tempo escravizada por modelos 

educacionais vindos de fora que sofremos atualmente de uma espécie de amnésia 

crítica...Os professores são inconscientemente, os veículos que cristalizam o 

comportamento, o pensamento e o desenvolvimento instrucional para garantir a 

continuidade de pensamento. (BARBOSA, 2001, p.37) 

 

Diante dessa dificuldade com a qual o profissional se depara, fica evidente a necessidade 

de fazer uma prática eficiente e criativa para construir um conhecimento autônomo. Com o 

apoio da instituição, dos pais, da comunidade e principalmente do discente, é possível ter uma 

educação humanizada, que colabore com o surgimento de um pensar ativo.  
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PREVALÊNCIA DOS ASPECTOS QUALITATIVOS OU QUANTITATIVOS? 

 

No contexto geral em que a educação básica se encontra, diante dos desafios 

educacionais, o que se sabe é que ainda hoje o país busca identidade particular no que se refere 

ao campo da educação. Existem grandes obstáculos a serem vencidos e o percurso certamente 

será cansativo. Porém, mais desafiador que a construção de novas práticas docentes é o 

problema em lidar com a educação em pleno século XXI, marcada pelas características do 

passado. 

Algumas instituições atuais não avaliam os alunos como se pretende fazer de acordo 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), mas sim elaboram exames, ou 

seja, os sistemas de avaliações da rede de ensino público e privado tornaram-se um espaço onde 

os avaliados são submetidos à prática de provas seletivas e classificatórias.  

Ao longo da história, as provas foram e são, em alguns estabelecimentos de ensino, 

utilizadas como recurso de controle e disciplina sobre os alunos, uma prática pedagógica que 

tem função distorcida, refletindo na construção de caráter seletivo e classificatório. É 

preocupante que essa ferramenta de obtenção de dados dos aspectos qualitativos tenha ganhado 

a característica de quantitativa. Todos os instrumentos de coleta de informações sobre a 

aprendizagem são úteis para prática docente, mas é importante ressaltar que esses resultados 

são conferidos na visão de diagnósticos e não de classificação, como ocorre nos concursos e 

vestibulares. Reforço essa fala com o entendimento de Cipriano Luckesi: 

 
Na avaliação nós não precisamos julgar, necessitamos isto sim, de diagnosticar, tendo 

em vista encontrar soluções mais adequadas e mais satisfatórias para os impasses e 

dificuldades. Para isso, não é necessário nem ameaça, nem castigo, mas sim 

acolhimento e confrontação amorosa. (LUCKESI, 2005, p. 33) 

 

O crescimento crítico e reflexivo dos alunos depende de uma colaboração de todos, essa 

realidade será possível se o sistema educacional mudar. Isso não significa tão somente um dever 

restrito ao professor e ao aluno, mas com uma gestão engajada, assim como com a participação 

ativa da comunidade local e dos órgãos competentes. Para proceder a uma melhoria da educação 

brasileira, não se pode prender-se apenas aos manuais teóricos, mas a novas práticas que 

venham contribuir para a vida futura do discente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS    

   

As narrações dominantes, frutos da superioridade eurocêntrica que possui suas raízes no 

colonialismo, desconhecem a presença das relações decolonial na realidade atual. O mito das 

sociedades pós-coloniais e da superação do pensamento exclui os atuais problemas, 

principalmente sobre o privilégio de alguns povos em relação a outros. Isso foi sendo 

naturalizado, e outros conhecimentos omitidos, excluídos. A decolonialidade avaliativa e sua 

imposição sobre conhecimento europeus, são fundamentais para o processo de educação, 

implicando a   ideia de diferença de conhecimento e das hierarquizações em vários âmbitos 

sociais, como o do campo intelectual. 

O contexto atual da educação básica Brasileira representa um caso real em que a 

colonialismo do saber ainda continua contribuindo para a representação das diversas formas de 

escolarização dos discentes. Nos últimos anos, o esforço da proposta decolonial, em voltar se 

para os conhecimentos adquiridos dos povos subordinados, promove a reflexão acerca das 

relações de poder que não acabaram com o fim da colonização. Os questionamentos decoloniais 

promovem uma educação mais consciente. O procedimento de descolonização epistêmica 

europeia na educação básica brasileiras deve contar com o aumento das visões dos 

invisibilizados nesses ambientes, na produção de conhecimento e nas questões estudadas em 
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salas de aula e na realidade que os cercam. Além disso, para que o projeto decolonial seja posto 

em prática no contexto da educação básica brasileiro, é imprescindível uma reforma 

educacional, política e curricular no sentido de oferecer o direito à voz. As marcas do processo 

ainda são profundas no Brasil, mas não impossíveis de serem apagadas. 

Com o conjunto de pensamentos apresentados, elencamos interseções que podem vir 

auxiliar investigações sobre novos aspectos na educação básica, em termos teóricos, 

metodológicos que apontem uma prática multidisciplinar que ainda não foi explorada. As 

inquietações que foram surgindo, à medida que tivemos acesso aos materiais teóricos e às aulas 

remotas oferecidas pelo programa de pós-graduação em Ensino, foram realçadas ao 

participarmos da disciplina, com o objetivo de compreender novas ferramentas para o exercício 

da profissão. De certo modo, os resultados dessa disciplina, em relevo, envolvem grande parte 

das experiências vivenciadas por seus respectivos colaboradores, que atuam em diálogo com a 

realidade que os cerca e que refletem o seu compromisso com a transformação educacional tão 

almejada, incluindo o conhecimento crítico-reflexivo. 
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