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APRESENTAÇÃO 

O campus Campinas do Instituto Federal de educação Ciência e Tecnologia tem como um de 

seus eixos tecnológicos a Educação e desde sua criação se preocupa com a Formação Pedagógica, 

com vistas à Formação de Professores para a Educação Básica e Profissional.  

Desde então vários cursos de formação continuada de professores tiveram fluxo contínuo 

no âmbito da coordenadoria de Extensão que tem como objetivo a articulação do desenvolvimento 

no câmpus Campinas junto à comunidade externa. 

Com esse objetivo foram criados dois cursos de extensão para aperfeiçoamento em 

educação profissional para docentes:  o primeiro em 2015 com ênfase em educação de jovens e 

adultos, relações étnicas raciais e relações de gênero; o segundo, em 2016, com ênfase em educação 

inclusiva, juntamente com o Ciclo de Palestras para discentes e docentes do ensino médio, sobre 

Educação Inclusiva, cursos esses possibilitados pela parceria que o IFSP campus Campinas o CTI 

Renato Archer mantém entre si.  

Em 2016, o Programa de Formação Pedagógica avança sendo reeditado como uma 

Especialização capitaneados pela profa. Dra. Jaqueline de Blasi. O curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em FORMAÇÃO DOCENTE: EDUCAÇÃO PARA INSERÇÃO SOCIAL criado em 2017, tem como 

público-alvo profissionais da portadores de diploma de nível superior de graduação e, 

preferencialmente vinculados á com a Rede Pública de Ensino, atuando na Educação Básica. O 

objetivo do curso é propiciar instrumental teórico aos alunos, de forma a capacitá-los a refletir, 

apropriar-se e constituir criticamente o conhecimento educacional com foco no debate sobre a 

exclusão social, análise de movimentos sociais e na promoção da cidadania provocando a 

possibilidade de um trabalho qualificado com estudantes em situação de vulnerabilidade social ou 

com deficiência física e intelectual. 

Já o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em FORMAÇÃO DOCENTE em   “TECNOLOGIAS   DA   

INFORMAÇÃO   E  COMUNICAÇÃO   APLICADAS   AO   ENSINO   DE   CIÊNCIAS”   teve início em 2018 

e é voltado ao mesmo público alvo com o objetivo de   formar profissionais    especialistas    capazes    

de    refletir    sobre as mudanças culturais, políticas e comportamentais provocadas pela proliferação 

das Plataformas Digitais, e aplicar os Conceitos, as Técnicas,  os  Métodos  e  as  Ferramentas  das  

Tecnologias  da  Informação e  da  Comunicação, juntamente  com  Tecnologias  da  Educação,  em  
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práticas  pedagógicas  e  projetos  voltados  ao processo  de  Ensino-Aprendizagem  das  Ciências,  

de  maneira  que  essa  aplicação  seja  adequada  à prática educacional. 

Uma das exigências para a obtenção da certificação desses cursos é a elaboração de um 

trabalho final que pode ser realizado em formato de um artigo.  

Em função dessa exigência e do necessário isolamento imposto pela pandemia do novo 

CORONAVÍRUS - Covid-19, os docentes e coordenadores dessas duas pós-graduação propuseram 

este evento para possibilitar mais do que o cumprimento da exigência final de conclusão do curso, 

mas principalmente para apresentar e publicar os trabalhos elaborados pelos profissionais da 

educação que são alunos destes cursos.  

Esta iniciativa mostra a produção do conhecimento de quem vivencia o dia a dia da 

educação, sejam elas na escola básica, em associações, em equipamentos culturais públicos e vários 

outros.  

Com esse objetivo o 1º Seminário de Educação e Formação Docente (SEdFor) do IFSP 

Campus Campinas visa proporcionar um espaço de apresentação, discussão e compartilhamento 

dos trabalhos de conclusão de curso dos estudantes da Pós-graduação lato sensu em Educação para 

Inserção Social e Pós-graduação lato sensu em Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas 

ao Ensino de Ciências, ambos os cursos destinados à formação docente. Dessa forma, o Seminário 

buscou estabelecer um diálogo cujos fundamentos articulem a educação e a formação docente 

tanto em relação à inclusão, a cidadania e a democracia, como aos elementos subjacentes às 

Tecnologias da Informação e Comunicação. 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA 
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A CRISE NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS  
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RESUMO:  
O presente resumo expandido tem por objetivo analisar criticamente os impactos da pandemia causada pelo 
novo coronavírus na inclusão escolar brasileira, evidenciando como a inclusão ou a falta dela se torna um 
problema social amplificado com a pandemia. A suspensão das aulas presenciais e a inserção do ensino remoto 
na educação básica trouxe à tona uma crise ética educacional em razão da falta de políticas públicas eficazes 
a fim de reduzir a desigualdade social. Quanto a metodologia deste estudo, optou-se por uma pesquisa 
bibliográfica de caráter exploratório, buscando proporcionar maior aprofundamento do tema em questão, sem 
o seu esgotamento, em razão de novas discussões e evidências possivelmente encontradas.  
 
PALAVRAS-CHAVE COVID-19; pandemia; distanciamento social; ética escolar; educação inclusiva; 
 
 
THE ETHICAL-EDUCATIONAL CRISIS IN THE INCLUSIVE EDUCATION DURING THE NEW 

CORONAVIRUS PANDEMIC 
 
ABSTRACT: The present expanded abstract aims to critically analyze the impacts of the pandemic caused by 
the new coronavirus on Brazilian school inclusion, showing how inclusion or the lack of it becomes a social 
problem amplified with the pandemic. The suspension of classroom lessons and the insertion of remote 
teaching in basic education has brought to the surface an ethical educational crisis due to the lack of effective 
public policies to reduce social inequality. As for the methodology of this study, we opted for a bibliographical 
research of exploratory nature, seeking to provide greater depth on the subject in question, without exhausting 
it, due to new discussions and evidence possibly found.  
 
 
KEYWORDS: COVID-19; pandemic; social distancing; school ethics; inclusive education; 
 
INTRODUÇÃO 
 A inclusão escolar enfrenta há tempos descaso pelo poder público, falta de políticas públicas 
acessíveis, formação docente superficial a essa temática, entre tantos outros obstáculos. Somada a essa 
situação, com a pandemia causada pelo novo coronavírus, foi necessária a suspensão das aulas presenciais e a 
inserção do ensino remoto na educação básica no Brasil e em diversos locais do mundo.  O contexto de 
pandemia trouxe à tona, muitas fragilidades educacionais que foram evidenciadas com o ensino remoto, quais 
sejam: A falta de políticas públicas com a finalidade de garantir o direito de acesso à educação dos alunos com 
deficiência e transtornos globais, ausência de estratégias pedagógicas que assegurem a equidade no ensino 
virtual. Isto posto, o planejamento pedagógico, a organização e acompanhamento do ensino remoto evidenciou 
ainda mais a escassez de ações pedagógicas inclusivas.  
 Assim sendo, a inclusão escolar dentro do contexto pandêmico com ensino remoto, traz a reflexão da 
aplicabilidade do conceito da ética em práticas reais que possibilitam o ensino e aprendizagem para todos os 

Resumo 
expandido 

1° Seminário de Educação e Formação 
Docente do IFSP Campinas 
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alunos. Isto posto, objetivo desta pesquisa está centrado em analisar criticamente os impactos da pandemia causada 
pelo novo coronavírus na inclusão escolar brasileira, evidenciando como a inclusão ou a falta dela se torna um 
problema social amplificado com a pandemia 
 
 
MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica sobre o tema da inclusão escolar no ensino 
remoto proposto no contexto de pandemia causado pelo novo coronavírus. Foi realizada revisão bibliográfica 
da literatura por meio da busca eletrônica nas bases de dados do Portal de periódicos Capes,  SciELO em 
fevereiro e março de 2021 e livros sobre ética e inclusão escolar. 

Para a pesquisa sobre inclusão escolar no ensino remoto foi realizado o cruzamento dos seguintes 
descritores: educação, pandemia, inclusão escolar e ética. Foram incluídos os artigos encontrados, obedecendo 
aos critérios de inclusão e exclusão a saber: 

Critérios de inclusão: artigos que envolveram ética na escola, inclusão escolar, educação remota no 
contexto pandêmico nos anos de 2020 e 2021. 

Critérios de exclusão: pesquisas com ética de forma geral, ou sem a relação de educação inclusiva no 
ensino remoto e artigos anteriores ao ano de 2020. 

É importante ressaltar que novos estudos continuam sendo produzidos pela comunidade científica e que 
as análises apresentadas estão sujeitas a revisão em razão de novas discussões e evidências encontradas sobre 
o tema em tela. 
 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO 
A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS E A INCLUSÃO EDUCACIONAL 

O reconhecimento da deficiência como um conceito em evolução surgiu a partir da Convenção de Nova 
Iorque sobre as Pessoas com Deficiência, de 2006. A partir dessa alteração legislativa, passou-se a reconhecer 
o aspecto relacional da deficiência, não mais atrelada unicamente à característica do indivíduo, mas entendida 
como a relação que se estabelece entre a pessoa e o ambiente na qual se encontra. Dessa forma, mais do que a 
característica física ou psíquica, são as diversas barreiras enfrentadas na inclusão ambiental, educacional e 
social que define a deficiência. 

É importante ainda reconhecer que todos os indivíduos e a própria sociedade possuem o compromisso 
social de reconhecer as pessoas com deficiência plenamente como sujeitos de direito e, portanto, integrá-las e 
não discriminá-las, com o intuito de desenvolverem todas suas potencialidades, especialmente em ambiente 
educacional.  

Com a promulgação da Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015, é inegável que houve mudanças na 
discussão sobre acessibilidade ao ensino regular e seus diversos mecanismos legais de implementação eficaz. 
A partir de então, o conceito de deficiência, de forma expressa, deixou de se referir a uma população específica, 
passando a considerar situações permanentes ou temporárias que podem dificultar a aprendizagem. Assim 
sendo, o papel da inclusão, de responsabilidade do poder público e da sociedade, é diminuir as barreiras à 
aprendizagem, garantindo as adaptações linguísticas e cognitivas necessárias para atender a todos os 
estudantes, independentemente da dificuldade apresentada (NAVAS, 2020). 

Toda essa evolução legislativa, semântica e paradigmática, no tratamento das pessoas com deficiência, 
transtorno e/ou outras dificuldades e diferenças revela a precípua necessidade de consecução de plena 
cidadania a essas pessoas, que apenas poderá ser implementada, com a eficácia constitucional esperada, se 
garantido uma educação inclusiva e satisfatória. 

As dificuldades de aprendizagem são relatadas pela ciência como obstáculos ou barreiras no processo 
de ensino-aprendizagem escolar que atrapalham no acompanhamento do aprendizado comparado a seus pares. 
Essas dificuldades costumam ser desencadeadas por fatores relacionados à metodologia de alfabetização 
utilizada e a questões emocionais ou socioeconômicas e culturais e não ao diagnóstico de uma deficiência. 
(CIBOTO, 2020) 

Paralelamente aos desafios inerentes da educação inclusiva do Brasil, a partir da declaração do estado 
de pandemia pela COVID-19, causada pelo novo coronavírus, em 11 de março de 2020 pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS,2020, s./p.), como medida prioritária de prevenção, foi decretado o distanciamento 
social, impondo diversos desafios por todo o mundo, além daqueles já usualmente conhecidos na área 
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educacional inclusiva. Para cumprir o isolamento social, foi necessário suspender as aulas presenciais nas 
escolas de todo o Brasil. Consequentemente, veio a necessidade de adaptação das escolas para aulas remotas, 
sem aviso prévio, tanto pelos alunos como pelos docentes. 

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz na cartilha de Crianças na Pandemia COVID-19 (2021), os alunos 
com deficiência, especificamente, podem estar expostos a um maior risco de contaminação pelo vírus por 
diferentes motivos, como por exemplo: dificuldades de implementar medidas básicas de higiene, como a 
lavagem das mãos; impossibilidade de manter o distanciamento social, dada a necessidade de apoio para a 
realização de atividades da vida diária; possíveis doenças preexistentes relacionadas à função respiratória, ao 
sistema imunológico, ao coração, dentre outras; uso de tecnologias assistivas, como cadeiras de rodas, bengalas 
e outras, somado à assistência de terceiros para direcionamento e transferências, por exemplo, aumentando a 
exposição ao risco de contágio; barreiras no acesso à informação sobre medidas de prevenção e de 
enfrentamento (ausência de recursos de audiodescrição, libras, legendas, linguagem simples, entre outros 
meios de divulgação pouco inclusivos). (REIS, 2020) 

Para POLANCZYK (2020) é maior a vulnerabilidade de alunos e famílias afetadas por transtornos do 
desenvolvimento e outras deficiências no contexto da pandemia, devido a suas necessidades, como tratamentos 
intensivos, que muitas vezes não podem ser substituídos pelo teleatendimento; espaço para que possam 
exercitar o corpo e facilitar a regulação das emoções; fisioterapia, de acesso a aparelhos específicos e do toque 
do especialista que os atende; baixa tolerância ao uso de máscara e mãos e outros objetos à boca 
frequentemente. Soma-se a essas necessidades, um aumento da vulnerabilidade desses alunos, porque muitos 
de seus pais apresentam transtornos mentais enfrentando dificuldades para processar o estresse gerado pela 
pandemia. Algumas dessas famílias também apresentam limitações financeiras, associadas às doenças 
crônicas, o que aumenta ainda mais as necessidades e limitações. Também é sabido que algumas deficiências 
são mais vulneráveis à própria infecção.  
 
 
A ÉTICA E O ENSINO REMOTO 

Para CORTELLA (2015), a ética é um produto da convivência e não se amolda ao conceito 
individualista, eis que intrínseco à sobrevivência coletiva e, por definição, é o conjunto de valores e princípios 
que orientam a conduta em sociedade. A moral é a prática desses valores na ação cotidiana. Logo, a vivência 
da ética e da moral acontece prioritariamente na família, como instituição de origem e destino, e 
secundariamente na escola, como instituição forma de inserção à educação.  

Existe uma fratura ética habitual que é a acomodação, na qual a percepção de que “as coisas são como 
são” acontece por não demandar esforço, não por ser a melhor forma. Em relação à escola, nos acostumamos 
às situações da não participação da família, a exclusão da sala diante a rebeldia do aluno, a individualizada do 
trabalho do professor faz o trabalho ao invés da organização coletiva. (Idem, 2015) 

A crise na educação pode ser combatida do ponto de vista ético de diversas formas e, em especial, 
utilizando-se de organização social bem desenvolvida, com adesão a movimentos que querem proteger a 
educação decente, com participação política e com a presença em organizações não governamentais ou 
governamentais, dentre outras alternativas. (Idem, 2015) 

No ano de 2020, com a pandemia, frente a situação epidemiológica dos diferentes países e estados, 
diversas Instituições e unidades escolares precisaram suspender o ensino presencial e rumar para o ambiente 
virtual. Para Navas (2020), segundo estimativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, cerca de 1,3 
bilhão de crianças e jovens tiveram as aulas presenciais suspensas em decorrência da COVID-19, sendo no 
Brasil, aproximadamente 95% dos 46,8 milhões de alunos. Com a suspensão das aulas presenciais, o Conselho 
Nacional de Educação (CNE) e profissionais da área educacional refletiram na reorganização de algumas 
estratégias para o ensino remoto. 

O Ministério da Educação com os Conselhos de Educação Nacional e Estaduais propuseram que o 
atendimento educacional fosse feito  de  forma  remota.  O ensino à distância com  o  uso  de  plataformas  
como  a Google  Classroom, redes  sociais  como Facebook,  Instagram,  WhatsApp, ou  alguma  outra 
específica  dos  Sistemas  de  Ensino  ou  das próprias  escolas. (MONTEIRO, 2020) 

Sem o olhar ético com uma organização pré-definida e estruturada, sem planejamento e capacitação, o 
que poderia ser uma possibilidade de manter uma comunicação ativa para o ensino-aprendizagem entre a escola 
e  a  família nesse momento   de   distanciamento   social,   acabou   gerando situações não (ou pouco) 
acolhedoras. 
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 Para que o ensino remoto aconteça, é necessário o acesso a um computador, tablet ou smartphone com 
acesso à internet. Entretanto, nem todos os alunos têm esses recursos ou quando têm, precisam ser 
compartilhados entre os familiares. Segundo Navas (2020) 78,7% dos alunos têm conexão de internet e 
somente 35,6% têm acesso a um computador.  

Além da problemática de acessibilidade adequada à tecnologia, o ensino remoto também apresenta 
dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, como: manutenção da atenção e motivação dos alunos, 
acompanhamento mais próximo de seu desenvolvimento e a participação da família para melhor 
aproveitamento da aprendizagem; nem  todos  os  professores  e  professoras  tiveram  formação  ou  alguma 
experiência  anterior  com  ensino  a  distância,  ou,  com  uso  de  tecnologias  digitais  como recurso  didático. 
(NAVAS, 2020; MONTEIRO, 2020) 

Para REIS et.al (2020) o ensino remoto pode durar mais do que o planejado inicialmente, aumentando 
o risco de evasão escolar, especialmente nos casos de vulnerabilidade. 

 
A ÉTICA, A INCLUSÃO E A PANDEMIA  

Em razão da pandemia e do afastamento temporário presencial das aulas, um número razoável de alunos 
apresenta prejuízos no seu desenvolvimento educacional, sendo que transtornos específicos de aprendizagem e 
transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), entre outros, o desafio é maior para acompanhar o 
ensino remoto. (NAVAS, 2020) 

Se tais alunos com necessidades de práticas educacionais inclusivas geralmente já necessitam de maior 
apoio para manutenção da atenção e muitas vezes apresentam dificuldades na flexibilidade mental, na 
interpretação de situações e no estabelecimento de prioridades, planejamento e organização para estudar, a 
situação atual de ensino remoto pode torná-los mais vulneráveis a essas dificuldades. Além desses, alguns 
transtornos e deficiências, podem aumentar os impactos emocionais intensificados pelo isolamento social, 
como baixa autoestima, insegurança, medo de errar, dificuldade de lidar com erros, entre outros. (SOUZA et. 
al, 2020) 

Segundo NIKAEDO et. al (2020), 70% dos pais e alunos que responderam  a uma pesquisa interna 
realizada pelo Instituto ABCD revelaram que não existiam atividades escolares adaptadas para aqueles que 
apresentam dificuldades específicas. As alternativas propostas pelas escolas, muitas vezes, representam novas 
barreiras à permanência nos estudos. Existe então, uma sobrecarrega ainda maior nos familiares ou cuidadores, 
que são responsabilizados por criar acessibilidade e adaptações nos materiais para que os alunos com 
dificuldade possam acompanhar seus pares. (REIS, 2020) 

Com a educação remota emergencial e sem planejamento, o desafio da inclusão é mais evidente, com 
aumento das barreiras à aprendizagem. As iniquidades socioeconômicas impactam os alunos que não têm 
como acessar um atendimento remoto, sendo urgente tomar medidas para evitar a interrupção da educação e 
garantir o acesso a todas as modalidades de ensino a distância continuadas e flexíveis para todos os alunos, 
incluindo aquelas que não tem acesso à internet ou apresentam alguma deficiência. (NAVAS, 2020; REIS et. 
al, 2020) 

Para MONTEIRO (2020) o ensino remoto não deve se resumir a plataformas de aulas online, apenas 
com vídeos, apresentações e materiais de leitura. É relevante o envolvimento da família e diversificar as 
experiências de aprendizagem, com a criação de uma rotina positiva que oferece aos alunos alguma 
estabilidade frente ao cenário de muitas mudanças.  

A inserção de currículos e/ou atividades pedagógicas inclusivas que contemplem os diferentes perfis de 
aprendizagem é uma necessidade anterior à pandemia. Entretanto, essa demanda tornou-se ainda mais visível 
e necessária neste novo contexto, no qual os alunos estão vivenciando experiências únicas que impactam no seu 
desenvolvimento cognitivo, social e emocional. É sugerido, portanto, práticas que valorizem e contemplem 
todas as diferenças, dificuldades ou transtorno de aprendizagem. (JULIÃO et. al, 2020) 

O fornecimento de conteúdo acessível na rádio e na televisão para alunos de baixa renda, em risco de 
exclusão, sem acesso à internet, com deficiência, além de migrantes e comunidades indígenas podem se tornar 
alternativas inclusivas de educação remota em tempos de pandemia. (REIS et. al, 2020) 

Por essa razão, a palavra ética, direta ou indiretamente, tem sido usada como se fosse uma ferramenta 
necessária não para ajustar propostas, mas para indicar práticas necessárias para garantir que o contrário da 
inclusão, ou seja, a exclusão, não seja convertida num “valor defensável”. (FREITAS, 2011) 
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Nesse contexto, a ética é um universo complexo de perguntas das quais precisam ser respondidas e 
refletidas, de tal modo que a inclusão é a atitude materializada pela ética ativa, que não depende só de ajustes 
de conteúdo, mas também da revisão da forma que é entregue aos alunos. 
 
 
CONCLUSÕES 

Em virtude dos argumentos aqui apresentados, concluímos que anteriormente à pandemia causada pelo 
novo coronavírus já havia a necessidade de atividades e práticas inclusivas na perspectiva do desenho universal 
da aprendizagem para contemplar a diversidade dos alunos, beneficiando todos os aprendizes. Com a situação 
do ensino remoto, evidenciou-se mais a falta de metodologia e práticas inclusivas como um todo, estando 
muitos alunos sem acompanhamento educacional de qualidade. 

No período de distanciamento social, com o ensino remoto, é necessária a discussão e planejamento de 
ações para minimizar os impactos na educação inclusiva. Acolher a angústia e a frustração dos alunos e suas 
famílias, nesse contexto, é essencial para minimizar as perdas educacionais ou as interrupções que aconteceram 
no desenvolvimento escolar. É ainda fundamental que além das atividades escolares adaptadas, as informações 
sobre a pandemia sejam disponibilizadas com ampla acessibilidade (audiodescrição, legendas, libras, etc) e em 
diversos canais de comunicação.  

Por fim, as questões discutidas apontam para a falta de práticas inclusivas no ensino remoto. Sugere-se, 
portanto, que pesquisas futuras investiguem os fatores de risco e de proteção sobre essa problemática.  
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RESUMO: O presente trabalho traz uma abordagem acerca do Atendimento Educacional Especializado, 
doravante AEE, em três escolas públicas na cidade de Campinas São Paulo, onde analisou-se a presença das 
Salas de Recurso nessas instituições. O objetivo principal é a realização de uma análise sobre o funcionamento 
do AEE, bem como o processo pedagógico envolvido, a adaptação curricular por parte dos professores das 
disciplinas regulares em consonância com os professores do AEE.  Todas essas questões serão analisadas à luz 
de uma revisão bibliográfica a partir de documentos oficiais que sustentam a prática da inclusão escolar e a 
implantação do AEE nas escolas de ensino regular.  O que se percebe, segundo os dados coletados e as leituras 
realizadas, que serviram como referencial teórico para análise, é que ainda há muitos alunos deficientes que 
não recebem, por vários motivos, o apoio necessário para um desenvolvimento pleno de suas habilidades, em 
especial nas salas de aula regulares. É possível perceber, ainda, que a inclusão desses alunos depende de seu 
reconhecimento como cidadãos, que apresentam necessidades geradoras de direitos específicos, cuja proteção 
e exercício dependem do cumprimento de direitos fundamentais assegurados em leis e estatutos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Especial; Escola Pública; Atendimento Educacional Especializado; Alunos 
Deficientes 
 
 

SPECIAL EDUCATION IN PUBLIC SCHOOLS 
 
ABSTRACT: The present work brings an approach about the Specialized Educational Service, henceforth 
AEE, in three public schools in the city of Campinas São Paulo, where the presence of the Resource Rooms in 
these institutions was analyzed. The main objective is to carry out an analysis of the functioning of the AEE, 
as well as the pedagogical process involved, the curricular adaptation by the teachers of regular subjects in line 
with the teachers of the AEE. All these issues will be analyzed in the light of a bibliographic review based on 
official documents that support the practice of school inclusion and the implementation of AEE in regular 
schools. What can be seen, according to the data collected and the readings performed, which served as a 
theoretical framework for analysis, is that there are still many disabled students who do not receive, for various 
reasons, the necessary support for the full development of their skills, especially in regular classrooms. It is 
also possible to see that the inclusion of these students depends on their recognition as citizens, who have needs 
that generate specific rights, whose protection and exercise depend on the fulfillment of fundamental rights 
guaranteed in laws and statutes. 
 
KEYWORDS: Special Education; Public School; Specialized Educational Service; Disabled Students 
 
INTRODUÇÃO 

Teóricos como Oliveira e Veloso (2017), apontam como o Atendimento Educacional Especializado é 
o resultado de conquistas em relação aos direitos humanos e de uma educação para todos, o que inclui as 
pessoas deficientes. 
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A inclusão de alunos deficientes na escola resulta de conquistas mundiais em relação aos direitos 
humanos e da escola para todos, incluindo todas as pessoas com deficiência. Porém, ser deficiente denota não 
ser “eficiente” e isso gera várias dúvidas quanto a esse conceito. Com base na Convenção de Guatemala em 
1999, com texto aprovado pelo Congresso Nacional sob o Decreto Legislativo nº 198/2001 e promulgado pela 
Presidência da República pelo Decreto 3.956/2001, o conceito de deficiência gira em torno das limitações 
físicas, mentais, sensoriais ou múltiplas, que incapacitem a pessoa para o exercício de atividades habituais da 
vida e que, em razão dessa incapacitação, tenha dificuldades de inserção social (BRASIL, 2001). 

Sendo assim, a questão da Educação Especial e do Atendimento Educacional Especializado – AEE, 
na legislação brasileira, é contemplada com leis e decretos e resoluções, como por exemplo, a Lei Federal 
13.146/2015 e a Resolução SE 68, de 12/12/2017. As instituições públicas de ensino são favorecidas pelas 
políticas de investimento e presença de Salas de Recurso em diversas unidades escolares, garantindo que tais 
leis em vigor sejam colocadas em prática no que se refere ao atendimento de alunos deficientes (BATTISTI, 
2020).   

As mudanças ocorridas na organização pedagógica, através da elaboração de currículos, implantação 
e reorganização de ciclos, critérios de avaliação, entre outras questões, já são citadas em documentos federais, 
de Estados e municípios. No entanto, as ações devem partir da conscientização sobre a importância dessas 
mudanças por parte de quem está na escola, para que a Educação Especial promova uma educação inclusiva 
de fato. 

Sendo assim, o objetivo principal é a realização de uma análise sobre o funcionamento do Atendimento 
Educacional Especializado, bem como o processo pedagógico envolvido, a adaptação curricular por parte dos 
professores das disciplinas regulares.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Pensando no alcance dos objetivos supracitados, foi elaborado um questionário no Google 
Formulários, enviado a três docentes que atuam em Salas de Recurso em três diferentes escolas, uma no centro 
da cidade de Campinas, outra na periferia e mais uma num distrito da cidade. Todas essas escolas pertencem 
à rede pública estadual, sendo que atendem alunos com Deficiência Intelectual, com Deficiência Auditiva e 
com Deficiências Múltiplas. As educadoras participantes da pesquisa atendem nos três ciclos da Educação 
Básica: Anos Iniciais Anos Finais e Ensino Médio. 

A partir das respostas das professoras1, foi realizada uma análise qualitativa das respostas, à luz de 
documentos oficiais e pesquisas relacionadas ao tema em tela.  

As perguntas respondidas foram as seguintes: 
*Nome Completo 
*Escola em que trabalha 
*Há quanto tempo trabalha em Sala de Recurso? 
*A Sala em que trabalha atende a quais deficiências? 
*Quantos alunos você atende na Sala de Recurso? 
*Com quais segmentos você trabalha na Sala de Recurso? 
* Como você organiza o plano de trabalho no Atendimento Educacional Especializado? 
* Como é a participação das famílias dos alunos atendidos na Sala de Recurso em que atua? 
* Na escola em que você atua, os professores realizam adaptação curricular para os alunos que 
frequentam a Sala de Recurso? Se não, por que isso acontece? Se sim, como essa adaptação é feita? 
* Você acha que a Sala de Recurso ajuda o aluno a acompanhar a sala de aula regular? De que maneira? 
* Você acha que os professores das salas de aula regulares têm preparo para lidar com os alunos que 
frequentam a Sala de Recurso? Por quê? 
* O que você mudaria no Atendimento Educacional Especializado atual? E na inserção desses alunos 
nas salas de aula regulares? 
Sendo assim, primeiramente foi realizada uma revisão bibliográfica que aborde questões referentes à 

Educação Especial, Sala de Recurso e Atendimento Educacional Especializado, bem como questões 
relacionadas às deficiências e o acolhimento dessas pessoas em idade escolar nos bancos das escolas regulares. 
 
 

 
1 Os nomes das professoras serão preservados nesse trabalho, assim como o nome das escolas em que atuam 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As professoras entrevistadas serão identificadas como A, B e C. A professora A trabalha em uma 

escola no distrito de Barão Geraldo, que atende apenas os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, localizada 
numa região pobre, de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Essa professora trabalha com 2 (dois) 
alunos deficientes intelectuais, e está há 17 (dezessete) anos na profissão.  

A professora B trabalha em uma escola no centro da cidade, que atende os Anos Iniciais, Anos Finais 
e Ensino Médio, mas ela trabalha apenas com o primeiro ciclo, sendo que a escola recebe alunos de todas as 
regiões da cidade, e de cidades vizinhas, como Sumaré e Hortolândia. Essa professora trabalha com 19 
(dezenove) alunos com deficiências múltiplas, há 6 (seis) anos.  

Já a professora C trabalha em uma escola da periferia da cidade, atendendo 7 (sete) alunos com 
deficiência auditiva, dos Anos Finais e do Ensino Médio, há 15 (quinze anos). A escola se localiza em uma 
comunidade, com vários alunos vindos de outras regiões do país, em especial da região Nordeste, 
acompanhando seus pais na busca por melhores condições de vida. Todas as escolas estão localizadas na cidade 
de Campinas, interior de São Paulo. 

De acordo com a professora A, o primeiro contato no Atendimento Educacional Especializado, é com 
os pais dos alunos, para colher informações (anamnese), depois sendo realizada uma avaliação pedagógica 
com o educando. Por último, os alunos são observados na sala de aula regular. Com todas essas informações 
colhidas, a professora relata que é capaz organizar o plano de atendimento do aluno. Já a professora B afirma 
que, num primeiro momento faz a avaliação dos alunos para detectar as suas deficiências (de maneira escrita 
e verbal), e num segundo momento prepara as atividades para ajudar em suas dificuldades específicas. A 
professora C diz que o planejamento de suas ações é realizado no começo do ano, e estas vão sendo adaptadas 
no decorrer dos bimestres, procurando atender às necessidades de cada um individualmente.  

Isso mostra que a busca pela inserção de pessoas deficientes no ambiente escolar, com vistas a garantir 
não somente sua sociabilidade, mas também a possibilidade de usufruir dos mesmos direitos ao conhecimento 
e ao saber, assim como todos os educandos não deficientes, a formação especializada dos professores e dos 
materiais pedagógicos são recursos necessários e essenciais para se efetivar essa conquista. Ou seja, os 
professores das Salas de Recurso são elemento importante dentro de uma escola que pretende acolher e inserir 
a todos (SASSAKI, 2014). 

Todas as docentes relatam que há participação das famílias dos alunos no apoio ao atendimento nas 
Salas de Recurso. A professora C, por exemplo, afirma que sempre procura trazer as famílias para perto dela, 
estabelecendo parecerias. A professora A mostra que os pais são bem participativos, têm noção do que é o 
Atendimento Educacional Especializado e os direitos dos seus filhos. A professora B diz que poucos pais não 
se envolvem com o atendimento dos filhos na Sala de Recurso, e que estes são os mesmos que não se envolvem 
também com o aproveitamento na sala de aula regular, mas que se trata de minoria. 

Evidencia-se aqui uma mudança na postura dos pais, pois Silveira e Neves (2006) afirmam que havia 
uma verdadeira descrença sobre a possibilidade de inclusão escolar de seus filhos deficientes. Acreditavam, 
segundo os autores, na necessidade de parcerias com profissionais da área da saúde para atendimento paralelo, 
bem como na eficácia da escola especial. No entanto, a presença de professores especializados, formados para 
lidar com alunos deficientes e suas necessidades, mostra como esse profissional tem grande responsabilidade 
nas mudanças que se fazem necessárias no processo educacional brasileiro e no papel das políticas públicas e 
internas que envolvem as escolas. 

Outra questão notória é que ainda há muito a ser realizado para real eficácia do processo inclusivo na 
área pedagógica, pois, apesar das conquistas legais, do espaço escolar inclusivo, dos investimentos em 
pesquisas, da formação de professores, da estrutura física e pedagógica adaptadas e das diretrizes nacionais, 
se os docentes das salas de aula regulares não se predispuserem ao ensino inclusivo, as conquistas podem ainda 
demorar muito para se tornar uma realidade que favoreça o processo de aprendizagem e desenvolvimento dos 
alunos deficientes (SILVEIRA e NEVES, 2006). Haja vista que, pesquisas têm evidenciado que há uma grande 
evasão de alunos especiais matriculados e a não conclusão dos estudos, acarretando a não certificação em 
níveis desejados, de alunos que frequentam escolas sem Sala de Recursos e que não dispões de Atendimento 
Educacional Especializado. Sendo assim, alunos deficientes, sem atendimento adequado, desistem da escola 
em tempo correspondente à sua idade e nível, e muitas vezes retornam a ela mais tarde, buscando sua conclusão 
na Educação de Jovens e Adultos (EJA). As experiências pessoais dos alunos deficientes matriculados em 
escolas não inclusivas, evidenciam o descaso de algumas instituições e sistemas diante das limitações e das 
capacidades destes (SILVEIRA e NEVES, 2006). 
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Essa questão é evidenciada nas falas das professoras entrevistadas. Para a professora A, não há preparo 
pedagógico dos professores das salas de aulas regulares para lidar com os alunos deficientes, e um desses 
motivos reside na falta de formação inicial e continuada, no despreparo, na falta de recursos, deslocando o 
problema para o aluno, que não recebe atendimento adequado nas aulas da Base Nacional Comum. 

Já a professora B também afirma que os professores das salas regulares não têm preparo para lidar 
com os alunos deficientes, em especial porque não há formação continuada que lhes ajudem e lhes preparem, 
pois as formações iniciais em suas licenciaturas não lhes fornece tal capacitação. Ademais, essa professora diz 
que muitos docentes não buscam informações por resistência em lidar com os alunos que frequentam a Sala 
de Recurso.  

Nos dizeres da professora C, os professores que têm interesse buscam formação e formas de lidar com 
os alunos deficientes, mas esses docentes são minoria. Segundo ela, a maioria, além de não ter preparo, não 
busca formas de atualização profissional. Acerca desta questão, Rodrigues (2012, p.01) afirma que “são muitos 
os desafios encontrados no processo de implantação da política de educação inclusiva no Brasil, mas a falta de 
preparo das professoras e professores ganha destaque”. Para a autora, com a entrada de alunos deficientes nas 
escolas regulares,  
 

(...) muitos docentes passaram a se sentir confusos, despreparados e incapazes para 
acolher esses estudantes e, sobretudo, para trabalhar com propostas que atendessem 
às necessidades, expectativas e demandas próprias de cada um. O reconhecimento 
de dificuldades na formação docente para a educação inclusiva deve ser não uma 
justificativa para os fracassos, mas um motor para a construção de experiências bem-
sucedidas onde a educação é de qualidade e verdadeiramente para todos 
(RODRIGUES, 2012, p.01). 

 
Rodrigues (2012) ainda diz que para ser, de fato, inclusiva, é essencial que ocorram na escola 

mudanças radicais em suas estruturas físicas, material e de pessoal, em seu Projeto Político-Pedagógico (PPP) 
e em sua gestão pedagógica. O paradigma do Atendimento Educacional Especializado pressupõe uma escola 
democrática, que respeita o tempo do educando, que coloca a aprendizagem no centro e que estimula o trabalho 
colaborativo e participativo. 

Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), diz que os professores 
devem ser capacitados para integrar os alunos deficientes nas salas de aula regulares. Ou seja, devem ter uma 
disciplina em sua formação inicial a respeito da educação especial, além de adquirir competências para 
perceber as necessidades educacionais específicas dos alunos e flexibilizar a ação pedagógica para atender 
suas especificidades (RODRIGUES, 2012).  

Mas essas não são tarefas simples, ainda de acordo com a autora supracitada. Uma disciplina nos 
cursos de formação docente que aborde questões relativas à educação especial não dá conta da complexidade 
e da abrangência dos temas.  

Em relação à formação continuada docente para o trabalho com alunos deficientes, Rodrigues (2012) 
afirma que a parceria entre universidades e escolas públicas e privadas seria um bom começo. Não apenas no 
sentido de a universidade trazer um conhecimento, verticalizando ações junto aos docentes em formação, mas 
na vertente de trabalhar junto com as instituições escolares algumas possibilidades na construção de um saber 
a respeito do processo de implementação da política de educação inclusiva.  
 

Como as unidades de ensino podem receber, acolher, conhecer e planejar o atendimento das 
necessidades educacionais específicas? Essa é, por excelência, uma ação coletiva. Cada 
seguimento da comunidade escolar precisa reconhecer seu papel na efetivação da inclusão e 
pensar em ações que possam facilitar o processo de inclusão. Após a matrícula, o que pode 
ser feito para receber o estudante, conhecê-lo e traçar caminhos para sua adaptação e inserção 
real na dinâmica da escola (RODRIGUES, 2012, p.01). 

 
Ademais, a formação continuada dos professores em serviço necessita acontecer em caráter de 

urgência, para que o trabalho com alunos deficientes nas salas de aulas regulares possa sair do papel e acontecer 
na prática. 
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Ainda acerca da formação continuada, o artigo 18 da Resolução SE 68, de 12-12-2017, que dispõe 
sobre o atendimento educacional aos alunos, público-alvo da Educação Especial, na rede estadual de ensino, 
afirma que: 
 

Os docentes e os demais profissionais que atuam em atendimento a alunos público-alvo da 
Educação Especial, seja em espaços específicos ou em classes regulares, deverão participar 
das ações de formação continuada desenvolvidas pela unidade escolar ou promovidas por 
órgãos da Pasta (SÃO PAULO, 2017, p.05). 

 
Mesmo com a falta de formação inicial e continuada, além da fala de capacitação de muitos professores 

para lidar com os alunos deficientes, as professoras entrevistadas apontam que alguns professores das salas 
regulares procuram fazer adaptação curricular no atendimento a esses discentes.  

A professora C, por exemplo, diz que muitos professores procuram vídeos com legendas para veiculá-
los aos alunos com deficiência auditiva. Outros buscam textos com imagens, para facilitar o entendimento a 
esses educandos. No entanto, a professora relata que, nem sempre isso é suficiente, pois deveria haver 
intérprete de libras nas aulas regulares, o que a escola não dispõe. 

Nos dizeres da professora B, os professores das salas regulares contam com a ajuda dela na adaptação 
curricular, mas alguns apresentam dificuldade em aplicar tais atividades. Diante disso, a professora especialista 
sempre está atenta para dar suporte sempre que necessário. 

A professora A disse que, no começo do ano, realizou uma ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico 
Coletivo) onde tratou sobre a questão da adaptação curricular. Ela afirmou que sempre troca informações com 
os professores da sala de aula regular acerca do desenvolvimento dos alunos atendidos na Sala de Recurso, 
ajustando as adaptações quando preciso. 

Essas falas vão ao encontro ao artigo 3º, do parágrafo 1º, da já citada Resolução SE 68, de 12-12-2017, 
que afirma que “todos os profissionais da escola estarão envolvidos no atendimento aos alunos público-alvo 
da educação especial, com o objetivo de reduzir ou eliminar barreiras, proporcionando o apoio necessário a 
todos eles” (SÃO PAULO, 2017, p.02). 

Ademais, a mesma legislação afirma em seu artigo 4º que:  
 

O Atendimento Educacional Especializado – AEE constitui conjuntos de atividades, de 
recursos de acessibilidade e de estratégias pedagógicas eliminadoras de barreiras que possam 
impedir o desenvolvimento da aprendizagem e a plena participação da pessoa com 
deficiência em sua inserção social, conforme descritas no artigo 2º da Lei federal 13.146/2015 
(SÃO PAULO, 2017, p.02). 

 
Em 10 de dezembro de 1948, após o fim ada Segunda Guerra Mundial e a queda do nazismo, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos surge com o propósito de resgate e promoção da vida em toda 
sua plenitude, iniciando uma significativa mudança no mundo contemporâneo, com um processo de 
humanização, que busca edificar um mundo em que todas as pessoas devem ter oportunidade de 
desenvolvimento e uma vida com dignidade, incluindo as pessoas deficientes (COMPARATO, 2001).  

Em decorrência da Declaração dos Direitos Humanos, a comunidade internacional realizou um grande 
esforço, a partir de 1948, para que prevaleça a igualdade entre os seres humanos, sendo que em 1975, a 
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU, escreve a Declaração dos Direitos das Pessoas 
Deficientes, que conceitua o termo “pessoas deficientes” e salienta as diretrizes dos direitos desse grupo 
específico (COMPARATO, 2001). 

Isso mostra que não faz sentido excluir ou dizer que crianças deficientes são "seres humanos de 
segunda categoria”.  Além disso, toda pessoa tem o direito à educação, visando sempre a identidade humana e 
reforçando a liberdade a partir do favorecimento da compreensão, respeito e amizade. (VIEIRA, 2005). 

Em busca de apresentar maior abrangência e atualização, no ano de 1994 foi redigida a Declaração de 
Salamanca, um documento que tem por objetivo orientar as nações no que diz respeito aos princípios, políticas 
e práticas que promovam a inclusão de pessoas com necessidades especiais na sociedade, para que elas possam 
gozar de plena dignidade humana (COMPARATO, 2001). 

Segundo a referida Declaração, todas as pessoas deficientes devem ter pleno acesso à escola, e que 
esta deve ter uma pedagogia e num currículo adaptado, capazes de contemplar suas necessidades, matriculando 
essas crianças em instituições regulares de ensino. A Declaração aponta, ainda, a necessidade de investimento 
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na capacitação de toda equipe educacional, inclusive em professores especializados em educação especial, com 
o propósito de assessorar as escolas que necessitem de apoio (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 2020). 

Com isso, a Declaração de Salamanca apresenta um grande marco na educação inclusiva em virtude 
de sua significância e sua especificidade. O que se observa, desde a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos até essa Declaração, é um grande esforço das Nações Unidas para promover a igualdade e a 
dignidade da pessoa humana (COMPARATO, 2001). 

Toda essa legislação inclusiva vem de encontro às falas das docentes entrevistadas no que se refere à 
importância do Atendimento Educacional Especializado para que os alunos consigam acompanhar as aulas 
regulares. Nos dizeres da professora A, a Sala de Recurso prepara o aluno para desenvolver habilidades e 
utilizar instrumentos de apoio que facilitem a aprendizagem nas aulas regulares. O mesmo garante a professora 
B, quando ela afirma que o professor especialista da Sala de Recurso trabalha com as habilidades que esse 
aluno já tem consolidadas, auxiliando-o nas habilidades ainda fragilizadas, auxiliando em sua aprendizagem 
dentro da sala de aula regular. A professora C diz que auxilia os alunos na utilização da internet, de aplicativos, 
no uso de dicionários e dos livros didáticos, o que os auxilia no desenvolvimento das habilidades nas salas de 
aula regulares. 

Isso mostra que o Brasil procura estar em consonância os documentos internacionais que tratam da 
educação inclusiva, tais como: A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
8.069/90), que apontam para o direito de todos à educação, com igualdade de condições e acesso, bem como 
a garantia do Atendimento Educacional Especializado; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(9394/96), faz surgir uma lei que especifica a garantia da oferta desse atendimento especializado, bem como a 
formação adequada de professores; o Plano Nacional de Educação, que traz uma retomada nas discussões 
acerca dos direitos das pessoas deficientes, assegurando uma política de acesso à educação, de 
responsabilidade da União, dos Estados e dos municípios, como condição para que sejam assegurados direitos 
à educação às pessoas deficientes (BRASIL, 2001). 

Apesar de todos esses avanços na legislação, as professoras entrevistadas apontam que ainda há muito 
o que melhorar, principalmente quando se trata do Atendimento Educacional Especializado. A professora A, 
por exemplo, aponta que o atendimento nas Salas de Recurso deveria ser no mesmo horário de aula e dentro 
da sala regular, mas com um projeto pedagógico entre o professor da sala regular e o professor especialista em 
Educação Especial. Para ela, isso acabaria abrangendo todos os alunos, até mesmo alunos com dificuldades de 
aprendizagem e outros problemas que os professores enfrentam no cotidiano das aulas regulares. 

Para a professora B, deve-se fornecer mais ferramentas para que os professores das salas de aula 
regulares pudessem auxiliar esses alunos de maneira mais adequada, como computadores, máquinas de Braille, 
intérpretes de libras para o aluno com deficiência auditiva, ou seja, materiais que pudessem ajudar mais esses 
alunos no dia a dia da escola. Ela ainda diz que as políticas públicas devessem sair efetivamente do papel, uma 
vez que ainda se encontra muitas barreiras burocráticas para os alunos deficientes sejam atendidos, de fato, de 
maneira adequada. A inclusão, em boa parte, ainda está apenas no papel, pois na prática não acontece como 
deveria ser, e não por culpa dos professores, mas por parte dos órgãos competentes, finaliza a professora. 

Para professora C, a Educação Especial deveria fazer parte da escola, pois o modo como as professoras 
especialistas são tratadas é totalmente excludente, uma vez que seus horários, local de trabalho, tudo é 
completamente diferente dos demais professores. Isso gera uma segregação e dificulta o trabalho de quem atua 
nas Salas de Recurso, a interação com os demais docentes e a inserção dos alunos deficientes nas aulas 
regulares. 

Isso mostra que, apesar dos avanços, muito ainda há que se caminhar para que incluir a todos dentro 
do espaço escolar. Leis como a 10.098, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade, encarregando o poder público de formar profissionais intérpretes em braile, língua brasileira de 
sinais e guias intérpretes, visando a facilitação da comunicação com todas as pessoas, não são suficientes para 
garantir o direito de todos. 

Segundo Oliveira e Veloso (2017), é preciso que as instituições de ensino se preparem para receber 
qualquer indivíduo, dando-lhe o atendimento educacional adequado. Para os autores é preciso: 
 

Primeiramente, pensar numa renovação pedagógica que considere as diferenças. É preciso 
saber quem são essas pessoas, quais experiências viveram até o momento, quais 
conhecimentos construíram, quais habilidades desenvolveram. Em segundo lugar, contar 
com auxílio de recursos instrucionais e metodologias específicas, bem como com a parceria 
com outros profissionais e instituições da área, a fim de possibilitar o desenvolvimento global 
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dos alunos com deficiência. Em terceiro, promover reformas que visem à preparação inicial 
e continuada dos professores, apoio especializado para os que necessitam, a realização de 
adaptações curriculares e de acesso ao currículo, se pertinentes. Em quarto, examinar a 
prática pedagógica sob a ótica da remoção de barreiras à aprendizagem e não sob a ótica das 
dificuldades do aprendiz (OLIVEIRA; VELOSO, 2017, p.01). 

 
 Segundo os autores acima, para que essa situação se reverta, é preciso continuar denunciando as 

injustiças sociais e o modelo político-econômico que as produz e reproduz nas escolas. Enfim, o espaço escolar 
terá de buscar novos posicionamentos diante do processo de ensino-aprendizagem, orientados por concepções 
e práticas que atendam à diversidade humana. 
 
CONCLUSÕES 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos.  A Constituição Federal de 1988, entre outros 
documentos aqui apresentados, garantem que todas as pessoas são iguais em direitos e deveres. Assim, o 
Estado deve promover a igualdade e o desenvolvimento de todos os seres humanos. 

Garantir o acesso de todas as pessoas, de forma indistinta à escola, como afirma Vygotsky (1989), é 
abrir a possibilidade da interação com o meio ambiente no qual as pessoas estão inseridas, além de promover 
participação plena em tudo que uma unidade escolar possa oferecer, como por exemplo, a participação nos 
serviços e atividades pedagógicas, entre outras coisas. Além disso, para esse autor, o ambiente escolar precisa 
gerar nos educandos um estímulo intelectual, para que se desenvolvam plenamente. 

O que se percebe, segundo as entrevistas e leituras realizadas, é que, ainda, muitos alunos deficientes 
não recebem, por diversos motivos, o apoio necessário para um desenvolvimento pleno de suas habilidades, 
apesar de todo avanço que já houve em relação ao Atendimento Educacional Especializado e a presença das 
Salas de Recurso em algumas escolas. 

Assim, é possível verificar que a inclusão de alunos deficientes depende de seu reconhecimento como 
cidadãos, que apresentam necessidades geradoras de direitos específicos, cuja proteção e exercício dependem 
do cumprimento de direitos fundamentais. Muita coisa ainda não saiu do papel, em especial a adaptação 
curricular e plena integração desses alunos nas salas de aula regulares. A falta de formação inicial e continuada 
também é algo que ainda prejudica o trabalho de inserção dos alunos deficientes nas aulas regulares. Falta as 
legislações serem colocadas em prática plenamente, tanto por parte das escolas, quanto por parte das 
autoridades da educação. 

Essas são apenas algumas situações que precisam de atenção para que a educação inclusiva não seja 
uma proposta irreal e sem possibilidades de concretização prática. O que se vê é uma política pública com um 
discurso muito diferente da prática.  

Tal situação de divergências e conflitos pode levar ao malogro de uma proposta democrática e justa, 
a ideia de uma escola que não exclui, que aceita, atende e respeita a todos, segundo Rodrigues (2012). Para 
ela, mudanças no campo da formação docente para a educação inclusiva podem contribuir de maneira 
significativa para que as mudanças nas escolas aconteçam realmente, e que experiências bem-sucedidas não 
sejam mais exceções no cenário educacional e sim a norma de uma educação democrática.  
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RESUMO: A formação dos professores para a educação inclusiva é um tema de grande interesse. O presente 
trabalho tem por objetivo mostrar a importância da formação continuada do professor. A pergunta norteadora 
para esse estudo é: Qual é a importância da formação continuada dos professores, considerando a educação 
inclusiva? As fontes de pesquisa foram as bases de dados, livros e sites relevantes sobre o tema. A revisão 
bibliográfica mostrou que a formação continuada depende de investimentos, implementação de ações, 
motivação, estimulação constante e aprimoramentos da realidade na busca por melhorias na qualidade da 
formação docente. Conclui-se que a formação continuada é muito importante para a educação de forma geral 
e em especial, a educação inclusiva, pois representa a possibilidade de manutenção da qualidade no ensino, 
que valorize não só a formação em si, mas o pensamento e a experiência do professor, como elementos 
essenciais na construção de novos saberes e competências profissionais. 

PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; professores; inclusão; educação. 

THE IMPORTANCE OF CONTINUOUS TEACHER TRAINING FOR EDUCATION INCLUDING 
TITLE 

ABSTRACT: The training of teachers for inclusive education is a topic of great interest. This work aims to 
show the importance of continuing teacher education. The guiding question for this study is: What is the 
importance of continuing education for teachers, considering inclusive education? The research sources were: 
databases, books and relevant websites on the subject. The literature review showed that continuing education 
depends on investments, implementation of actions, motivation, constant stimulation and improvements in 
reality in the search for improvements in the quality of teacher education. It is concluded that continuing 
education is very important for education in general and, in particular, inclusive education, as it represents the 
possibility of maintaining quality in education, which values not only training itself, but also the teacher’s 
thoughts and experiences as essential elements in the construction of new knowledge and professional 
competences. 

KEYWORDS: continuing education; teachers; inclusion; education. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Ao longo da história da educação o desenvolvimento dos conceitos e práticas, passaram pelas políticas 
públicas e acadêmicas de acordo com a trajetória da busca de satisfazer interesses ou necessidades de 
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conhecimentos específicos (ALVARADO-PRADA, 2008). A formação dos professores para a atuação 
pedagógica de qualidade é um tema de grande interesse em diversas pesquisas. Com a educação inclusiva não 
é diferente. Existem grandes desafios no nosso país para que a educação inclusiva aconteça de fato. A inclusão 
representa um ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que convivem em sociedade. Este conceito 
permite que todos tenham o direito de integrar e participar das várias dimensões de seu ambiente, sem sofrer 
qualquer tipo de discriminação e preconceito.  

Para uma escola tornar-se inclusiva é necessário transformar a cultura escolar, ou seja, as políticas 
públicas, as práticas e, inclusive, as pessoas que fazem parte dela, para garantir, assim, o direito de todos à 
educação. É necessário também mudar a visão da homogeneidade para a diversidade e acreditar que todos 
podem aprender e reconstruir a escola para todos sem exceção (MANTOAN 2006).  

A formação dos professores é relevante para que a educação inclusiva cumpra o seu papel e a formação 
continuada é fundamental na manutenção da aprendizagem e treinamento dos profissionais de educação, em 
busca de um ensino de qualidade. Para Almeida e Soares (2010) a formação é um processo contínuo que 
envolve teoria e prática na busca de uma qualificação para a evolução constante do trabalho docente. Segundo 
Mantoan (2006) esses estudos vão muito além de cursos ou certificados e o profissional precisa ter um 
engajamento em sua formação para uma mudança nas práticas pedagógicas. 

As relações entre a política de inclusão e a formação de professores tornam-se importantes na 
compreensão sobre o processo de ensinar e aprender. Vários conteúdos foram desenvolvidos sobre a formação 
de professores para a educação inclusiva (MAZZOTTA, 1993; MANTOAN, 2006; FREITAS, 2006), sendo 
suas contribuições fundamentais para a compreensão da relação entre a formação continuada de professores e 
a educação inclusiva.  Segundo Imbernón (2011), a formação continuada traz uma medida que possibilita ao 
professor suprir suas lacunas e se manter em constante aperfeiçoamento em sua atividade profissional. 

O objetivo deste estudo foi verificar, à luz das fontes consultadas, qual é a importância da formação 
continuada dos professores, considerando a educação inclusiva. 
 
 
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica. Como fontes de pesquisa foram utilizadas 
as bases de dados Scielo, Portal Capes e Google Acadêmico, além de livros e sites relevantes dentro do tema, 
sendo todos os materiais consultados, em Língua Portuguesa. Foram utilizadas na busca as seguintes palavras-
chaves: formação continuada, formação de professores, educação e inclusão. 
 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO 

A formação continuada segundo Almeida e Soares (2010), deve ser uma formação sólida, coletiva, de 
conhecimentos éticos e não apenas uma acumulação de cursos sem a devida reflexão para a vida em sociedade, 
tanto no espaço formal, quanto no espaço não formal. 

É importante ressaltar a contextualização quanto ao início da Educação Inclusiva até a atualidade. 
Historicamente, o Brasil vem avançando no processo de melhorias e conhecimentos amplos, sobre o direito da 
Pessoa Com Deficiência (PCD). 

Na década de 1990, uma conquista foi estabelecida pela Constituição Federal do Brasil de 1988, 
garantindo o ensino gratuito para todos. A concepção de inclusão conquistada nos movimentos históricos 
trouxe uma estrutura de ação em educação inclusiva que foi adotada pela Conferência Mundial realizada pelo 
governo da Espanha em cooperação com a UNESCO, que aconteceu na cidade de Salamanca, entre 7 e 10 de 
junho de 1994, envolvendo mais de 80 países, inclusive o Brasil. A ideia central é garantir o direito à igualdade 
de oportunidades e à diferença, transformando os sistemas de ensino, de modo a propiciar a participação de 
todos, com foco específico naqueles que são vulneráveis à exclusão (UNESCO, 1994). 

A Inclusão teve um grande avanço com a Lei 13.146/2015 (BRASIL, 2015), popularmente conhecida 
como Lei Brasileira de Inclusão, assegurando a Educação da PCD na sociedade, sinalizando que as barreiras 
(estruturais, sociais, materiais...) são o maior impeditivo para a inclusão plena e efetiva das PCDs na sociedade. 

Mantoan (2006) ressalta que é essencial que os currículos dos cursos de formação mudem para que os 
professores possam aprender a lidar com as diferenças enfatizando o seu papel, tanto na construção de 
conhecimento quanto nas atitudes e valores do cidadão. Ainda, segundo a mesma autora, a prática inclusiva 
exige mudanças na formação docente. É de extrema importância que o professor construa conhecimentos 
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teóricos em relação ao ensino e aprendizagem, que lhe possibilite exercer melhor a sua função no processo da 
aprendizagem, tornando-o mais prazeroso.  

De acordo com Behrens (1996) a qualidade da formação continuada está diretamente relacionada com 
a qualidade do ensino que será ministrado pelos professores. Afinal, quando os processos formativos são bem 
organizados, primam pela qualidade e pela continuidade entre os cursos e atendem às necessidades dos 
docentes, no que se refere ao enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a formação 
continuada cumpre seu papel de contribuir com a efetivação da função da socialização dos conhecimentos 
elaborados e científicos (IMBERNÓN, 2010). 

A importância da formação continuada dos professores, considerando a educação inclusiva, traz um 
novo olhar para as práticas educacionais, ganhando uma perspectiva bem mais ampla, com contribuições que 
podem servir de exemplo para profissionais da educação.  

A formação continuada é tão importante que deve ser fomentada pelas mantenedoras de ensino das 
instituições privadas e pelas representantes das escolas públicas, como as secretarias municipais e estaduais de 
educação, procurando fomentar nos espaços das próprias escolas as oportunidades formativas para os 
profissionais de educação. 

Isso representa a possibilidade de manutenção da qualidade no ensino que valorize não só a formação 
em si, mas o pensamento e a experiência do professor como elementos essenciais na construção de novos 
saberes e competências profissionais. Dessa forma, é possível contribuir para que a própria instituição perceba 
a importância da formação continuada de seus professores (ALMEIDA; SOARES, 2010). É interessante 
ressaltar que a educação continuada pode acontecer em diversos formatos, como hora-atividade, troca de 
experiências, cursos online, cursos de especialização, palestras, congressos e oficinas. Enfim, são muitas as 
possibilidades de aprendizagem, motivação e intercâmbio de saberes. 

Magalhães e Azevedo (2015) apontam questões relativas à formação de professores, buscando 
aprofundar a discussão acerca da educação. A formação docente é uma contínua caminhada dos profissionais 
da educação, em cujo caminhar atuam todas as suas dimensões individuais e coletivas de caráter histórico, 
biopsicossocial, político, cultural, próprias de seres integrais e autores de sua própria formação. 

Alvarado-Prada e Freitas (2010), discutem que a formação traz um caminho de diversas possibilidades 
que permite às pessoas que o transitam desenvolver-se construindo as relações que as levam a compreender 
continuamente seus próprios conhecimentos e os dos outros e associar tudo com suas trajetórias de experiências 
pessoais.  

Como abordado até aqui, o desenvolvimento educacional depende de investimentos, implementação 
de ações, motivação, estimulação constante e aprimoramentos da realidade na busca por melhorias na 
qualidade da formação docente. Tudo o que possa oferecer informação, reflexão, discussão e trocas de 
experiências, que favoreçam o aprimoramento profissional, é muito válido. 

É importante que o professor construa o raciocínio de que aprender não é somente obter a informação, 
mas que a formação continuada é necessária para uma reflexão do que está sendo estudado e que aprender e 
se aprimorar é um exercício constante não só na carreira profissional, mas na vida como um todo. 

Esse benefício a toda a educação escolar pode ser viabilizado pela organização do sistema educacional, 
levando em consideração a realidade das escolas, em articulação com os seus projetos educativos, mobilizando 
toda a comunidade escolar, pois não basta mudar o profissional, é preciso mudar também os contextos em que 
ele intervém (NÓVOA, 2002). 

 As formações poderão fomentar discussões, reflexões e troca de experiências estabelecendo uma 
conexão entre a teoria e a prática de uma educação inclusiva, contribuindo para a conquista da autonomia 
profissional dos professores diante das diversas situações que emergem no cotidiano da prática educativa 
(DEVIS, 2012). 

De acordo com Mantoan (2006) as comparações das circunstâncias e de fatos que provocam 
perturbações ou sucesso escolar demonstram que os professores vão definindo as suas práticas, onde só eram 
capazes de explicar ou reproduzir a partir do que aprendiam em cursos, palestras, oficinas. A proposta de 
formação incentiva os professores a interagirem com os seus pares e estejam abertos a colaborar na busca por 
caminhos pedagógicos para a inclusão. 

 Imbernón (2011) defende uma formação de professores que promova uma preparação crítico-reflexiva 
que leve os professores a assumirem sua auto formação e a lutarem por uma educação de qualidade. 

Em sua pesquisa Amador (2020) defende que a formação continuada de professores centrada na escola 
é um modelo formativo, que se baseia nas necessidades formativas dos professores da escola e comunidade, 
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tendo em vista um processo de reflexão da prática educativa, dos saberes, das experiências e da realidade 
escolar. Reforça ainda a importância de se pensar a formação continuada centrada na escola de uma formação 
realizada de maneira crítica e autônoma. Isso valoriza não só a formação em si, mas o pensamento e a 
experiência do professor como elementos essenciais na construção de novos saberes e competências 
profissionais, ou seja, o papel da prática docente no aprimoramento do trabalho. 

De acordo com Borges e Carvalho (2020) a formação é um meio potencializador da tomada de 
consciência da prática docente. O processo formativo faz com que, por meio de reflexões de suas ações, o 
professor seja capaz de tomar consciência dessa ressignificação e consequentemente transformar sua atuação 
profissional.  

 
 
CONCLUSÕES 
Com base na fundamentação teórica apresentada, pode-se concluir que a formação continuada é um 

recurso em prol da educação, do qual os educadores devem se apropriar para fazer a diferença na construção 
de uma sociedade inclusiva. A educação continuada desempenha um papel importantíssimo em prol de uma 
visão crítica do próprio educador acerca do contexto escolar e da educação inclusiva, com vista a buscar novos 
procedimentos e métodos. 

Apesar da clara necessidade de reformulação de trabalhos e de infraestrutura social de modo a construir 
um mundo para todos, são muitas as dificuldades e barreiras que surgem para tal execução e as demandas para 
se vencer.  

Como visto no decorrer deste estudo, a formação continuada é tão importante que deve ser fomentada 
pelas mantenedoras de ensino, secretarias municipais ou estaduais de educação, ONGs, enfim, todas as 
entidades, no desenvolvimento da educação e, especialmente, como foco deste trabalho, da educação inclusiva.  

É importante entender que a educação continuada se dá através de Atividades formativas que 
acontecem na própria escola (palestras, oficinas, troca de experiências) e também em forma de cursos mais 
extensos, como de especialização, mestrado e doutorado. Faz-se necessário aproveitar as oportunidades dentro 
da escola e fora dela. 

A importância da formação continuada dos professores, considerando a educação inclusiva, traz um 
novo olhar para as práticas educacionais, ganhando uma perspectiva bem mais ampla, com contribuições que 
podem servir de exemplo para outros profissionais da educação.  

Todas as ações em prol da formação continuada representam a possibilidade de manutenção da 
qualidade no ensino que valorize não só a formação em si, mas o pensamento e a experiência do professor 
como elementos essenciais na construção de novos saberes e competências profissionais. 
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RESUMO: O presente estudo versa sobre a infraestrutura dos espaços escolares e suas relações com o 
processo educativo cujo objetivo geral é investigar até que ponto esta infraestrutura contribui para melhorar a 
aprendizagem e aumentar o desempenho dos alunos nas avaliações e atividades. Utilizamos como metodologia 
a pesquisa bibliográfica para alicerçar a revisão da literatura e a análise documental do Censo escolar de 2019 
para apontar os indicadores de infraestrutura correlatos na aprendizagem do aluno e necessários para garantir 
o funcionamento das escolas municipais de ensino fundamental do município de Monte-Mor/ SP, região 
metropolitana de Campinas. Foram identificadas e analisadas 19 categorias de indicadores quais sejam: água 
filtrada, sanitário, esgoto, cozinha, energia elétrica, laboratório de informática, biblioteca, tv, datashow, acesso 
à internet, computadores, sala de diretoria, sala de professores, impressora, copiadora, sanitário para 
deficientes, sala de atendimento especial, dependência para deficientes físicos e quadra. Os resultados 
mostraram que a infraestrutura escolar desta cidade precisa ser melhorada nos seguintes itens: Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), dependência para deficientes físicos, que mensura a existência de recursos 
para inclusão; laboratório de informática, biblioteca. Concluímos que, a qualidade da infraestrutura dos 
espaços escolares colabora para promover melhores rendimentos na aprendizagem dos alunos, garante 
conforto e bem-estar para alunos e professores, além de melhorar a socialização entre eles e diminuir a evasão 
escolar. 

PALAVRAS-CHAVE Infraestrutura. Espaços escolares. Educação. Ensino- aprendizagem. 
 

INFRASTRUCTURE IN SCHOOL SPACES: CHALLENGE OF ORGANIZATIONS. 
 
ABSTRACT: This study is about the infrastructure of school spaces and its relationship with the educational 
process: whose general objective is to investigate to what extent this infrastructure contributes to improving 
learning and increasing student performance in assessments and activities. We used bibliographic research as 
a methodology to underpin the literature review and documentary analysis of the 2019 School Census to point 
out the infrastructure indicators correlated in student learning and: necessary to ensure the functioning of 
municipal elementary schools in the municipality of Monte- Mor/SP, metropolitan region of Campinas. 
Nineteen categories of indicators were identified and analyzed, namely: filtered water, sanitary, sewage, 
kitchen, electricity, computer lab, library, TV, datashow, internet access, computers, boardroom, teachers' 
lounge, printer, copier , restroom for the disabled, special assistance room, room for the disabled and court. 
The results showed that the school infrastructure in this city needs to be improved in the following items: 
Specialized Educational Service (AEE), dependency for the physically handicapped, which measures the 
existence of resources for inclusion; computer lab, library. We conclude that the quality of the infrastructure 
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of school spaces helps to promote better performance in student learning, ensures comfort and well-being for 
students and teachers, in addition to improving socialization between them, in addition to reducing school 
dropout rates. 
 
KEYWORDS: Infrastructure. School spaces. Education. Teaching-learning. 
 
INTRODUÇÃO 

Muitas são as pesquisas que procuram desvendar e explicar o rendimento dos alunos, avaliando 
características da escola, incluindo indicadores como o próprio professor e a infraestrutura do espaço escolar. 
Este último, faz parte das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação de 2014 -2024. Pois, conforme 
o Fórum Mundial de Educação, os governos devem comprometer-se com construções e instalações físicas 
adequadas das escolas, apropriadas para crianças e acessível às pessoas com deficiências e sensível ao gênero, 
para promover ambientes de aprendizagem seguros e inclusivos para todos. (ODS, Meta 4 –a; UNESCO, 2019) 

Soares e Andrade (2006) apontam que embora a estrutura escolar não seja o único fator determinante 
para a qualidade na educação, ela representa um dos fatores que impactam o desempenho cognitivo dos alunos 
da educação básica. 

Para efeito deste estudo irei considerar a infraestrutura como um sistema de elementos estruturais, inter-
relacionados, incluindo o edifício escolar, instalações, equipamentos e os serviços necessários para garantir o 
funcionamento da escola e impulsionar a aprendizagem do aluno. A partir do levantamento dos indicadores 
que surgiu às questões motivadora desta pesquisa, qual seja: Como esses indicadores de infraestrutura contribui 
para melhorar a aprendizagem e e aumentar o desempenho dos alunos nas avaliações e atividades escolares. 

Como desdobramento deste objetivo geral, defini como objetivo específico a seguinte proposição: a) 
refletir sobre a relevância que os diversos espaços escolares têm sobre as relações que acontecem no dia a dia 
da escola. 

 O tema foi definido para que o assunto possa ser mais abordado, tendo desta forma um melhor 
aproveitamento dos espaços escolares, bem como promoção de políticas públicas verdadeiramente eficazes 
que deem subsídios a manutenção constante desses espaços. A pesquisa bibliográfica foi ancorada em 
legislações vigentes como LDB 9.394/96, BNCC, PNE 2001-2011, PNE 2014-2024 e em autores que tratam 
do assunto em diversos ângulos da questão.  

 
MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas. Na primeira, foi feito um levantamento das unidades 
públicas de ensino fundamental da cidade de Monte Mor – Região metropolitana de Campinas – SP. Na 
segunda etapa, foi realizado um levantamento dos indicadores de infraestrutura das escolas, determinados pelo 
Censo escolar, quais sejam: alimentação, serviços dependências, equipamentos, tecnologia, acessibilidade. A 
partir desses indicadores, foi realizada, na terceira etapa coleta de informações referente a infraestrutura de 
cada escola com base nos dados do Censo Escolar de 2019. Na etapa final, os dados obtidos foram 
sistematizados para fins de tabulação e análise. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO  

A oferta de escolas com ambientes adequados, acessíveis e recursos escolares que incluam a diversidade 
e atendam a todos os estudantes indistintamente é reconhecida como condição básica para o trabalho 
educacional, com qualidade e equidade, tanto nas políticas públicas nacionais, como previsto, no Plano 
Nacional de Educação (PNE). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/96, Lei n° 9394/96) 
estabelece um padrão de qualidade à educação, em seus artigos terceiro e quarto; inciso IX propõe “garantia 
de padrão de qualidade”. Outros artigos desta legislação fazem referência a qualidade (70°, 71°, 72°, 74° e 
75°). 
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O diagrama abaixo é representativo dos indicadores de infraestrutura escolar e dos elementos que 
compõem cada indicador.  

Fonte: Censo Escolar/INEP 2019. -  http://academia.qedu.org.br/censo-escolar/notas-tecnicas/- https://www.qedu.org.br/cidade/5192-
monte-mor/censo-year=2020&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTAÇÃO 
 Escolas que fornecem alimentação 
 Escolas que fornecem àgua filtrada 

SERVIÇOS 

 Água via rede pública 
 Energia via rede pública 
 Esgoto via rede pública 
 Coleta de lixo priódica 

DEPENDÊNCIAS 

 Biblioteca 
 Cozinha 
 Laboratório de informática 
 Laboratório de ciências 
 Quadra de esporte 
 Sala para leitura 
 Sala para a diretoria 
 Sala para os professores 
 Sala para atendimento especial 
 Sanitério dentro do prédio da escola 
 Sanitório fora do prédio da escola 

EQUIPAMENTOS 

 Aparelho de DVD 
 Impressora 
 Antena parabólicva 
 Máquina copiadora 
 Retroprojetor 
 Televisão 
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Os indicadores foram planejados para dar visão das múltiplas dimensões da infraestrutura das escolas. 
O município de Monte Mor possui atualmente 31 unidades municipais de ensino fundamental. Conforme 

a tabulação dos dados foi possível observar que a escolas localizadas na área rural / sítio necessitam de 
melhorias em relação à rede de esgoto, representando um percentual de 6,25%; com relação a água pública 
distribuída 3,0% não a recebem. 

Quanto à escola ter cozinha e energia elétrica, é possível verificar que estão bem consolidadas neste 
item. Verificou-se que poucas escolas possuem laboratório de informática, representando um percentual de 
19%; o mesmo foi observado em relação à biblioteca, representando 16%. A situação é bem difícil em relação 
aos laboratórios de ciências, sendo estes inexistentes. Alguns estudos mostraram que a utilização do laboratório 
de ciências e da biblioteca, são determinantes para o desempenho escolar dos alunos (ESPÓSITO, DAVIS; 
NUNES 2000; MENEZES FILHO, 2007; BIONDI; FELÍCIO, 2007). 

Apenas 16% dessas escolas apresentam sala de leitura. Houve avanços quanto à presença de TV, sendo 
81%, e 61 % de Datashow, tecnologia que pode potencializar atividades pedagógicas, possibilitando a 
aquisição de conhecimento e desenvolvimento de novas competências.  

Em relação a computadores é possível verificar que existe o equipamento para uso da área administrativa 
da escola, com relação a laboratório/sala de informática 19% possuem este espaço; o acesso à internet está 
consolidado na área administrativa. A presença de computadores e o acesso à rede não são capazes, por si só, 
de revolucionar as formas de aprendizagem. Porém, quando essas tecnologias são combinadas com novas 
pedagogias que incluem parcerias com alunos e professores os resultados alcançados podem ser significativos 
(FULLAN, 2013).  

É possível observar que em algumas escolas não há sala de diretoria, sendo este percentual de 97%, e 
84% representa sala de professores, embora as escolas contam com tais locais. Impressoras representam 68%, 
copiadoras 52%; dois recursos adicionais que auxiliam na preparação de atividades pedagógicas. Embora 
muitas escolas possuam impressoras, na maioria das vezes, elas são de uso comunitário. 

Em relação a espaços atrelados à educação especial, sanitários 45%, dependências para deficientes 
físicos 23%, e sala de atendimento especial representa 23%; as escolas vêm se adaptando aos poucos, nestes 
itens são necessários investimento e mais esforço. 

Em relação à quadra esportiva, importante espaço para a prática da Educação Física e para a realização 
de exercícios físicos, as escolas precisam melhorar estes números, pois 39% representa este percentual. Do 
total de escolas 34,3%   possuem parque infantil, e deste total 46,8% possuem sanitário adaptado para a 
educação infantil. 

O Gráfico1 mostra os resultados encontrados nas 31 escolas de acordo com os dados do Censo Escolar 
de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 – Água Filtrada, Sanitário, Esgoto, Energia Elétrica, Biblioteca, Datashow, Acesso a Internet, 
Sala de Professores, Impressora, Sala de Atendimento Especial, Quadra Esportiva, Cozinha, 

TECNOLOGIA 

 Internete 
  Banda Larga 

ACESSIBILIDADE 

 Escolas com dependências acessíveis aos 
portadores de deficiência 

 Escolas com sanitários acessíveis aos 
portadores de deficiência 

OUTROS  Funcionários em todas as escolas 
 Escolas com organização por ciclo 
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Laboratório de Informática, TV, Computadores, Sala de Diretoria, Copiadores, Dependência para 
Deficientes Físicos e Sanitários para Deficientes. 

 
Fonte: Dados do Censo de 2019, elaboração própria. 
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CONCLUSÕES 
O presente estudo confirmou que o desempenho da aprendizagem dos estudantes é maior quando as 

escolas são seguras, confortáveis, limpas, acessíveis, convidativas e estimulantes. 
As escolas investigadas, no geral, precisam ser melhoradas em alguns dos indicadores de infraestrutura. 

Conhecer esses indicadores é o primeiro passo na busca de melhorias dentro das instituições de ensino. 
A compreensão desse cenário pode favorecer a reflexão sobre alternativas para a organização ou reforma 

do sistema educacional brasileiro.  
É essencial que todos os alunos tenham acesso a mesma estrutura básica na escola para que a escola seja 

um espaço não só de sistematizar conhecimento, mas que seja também um espaço acolhedor com uma 
infraestrutura capaz de promover, aliada a outros indicadores, a melhoria no desempenho escolar dos alunos. 
Pois, um espaço acolhedor transforma o aprendizado, além de ser uma ferramenta estimuladora. 

A organização do espaço é uma das dimensões fundamentais para o desenvolvimento integral dos 
alunos, pois, um espaço adequadamente organizado ajuda no desenvolvimento das potencialidades, à medida 
que contribui para o desenvolvimento de novas habilidades. Os“[…]espaços escolares implicam o interesse e 
a atenção dos alunos nas aulas e atividades, com repercussão nos resultados por eles obtidos” (BUFFA; 
PINTO, 2002, p. 68). 

Essa pesquisa não se esgota nesses pontos aqui discutidos. Certamente ainda há muito outros indicadores 
que podem e devem ser discutidos em próximas pesquisas afim de fomentar novas discussões acerca do 
processo de aprendizagem. 
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RESUMO: A educação inclusiva está prevista nas políticas públicas da Educação no Brasil. Experiências 
práticas de sua implementação evidenciam a necessidade de avanços e atualizações dessas práticas, visando 
uma educação de qualidade e equitativa. O objetivo deste estudo consistiu fundamentalmente em estudar e 
descrever detalhadamente os recursos de Tecnologia Assistiva (TA) e as Tecnologias Digitais da Informação 
e Comunicação (TDIC), associando-as com a práxis pedagógica, com o intuito de possibilitar o livre acesso 
aos saberes das áreas de conhecimento de Ciências da Natureza. A metodologia empregada foi de cunho teórico 
e qualitativo. Como resultados, identificou-se um rol de recursos educacionais que podem promover a 
acessibilidade ao estudante da Educação Especial em escolas inclusivas, em prol de uma educação para todos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: educação equitativa; acessibilidade atitudinal; acessibilidade pedagógica; aplicativos; 
educação especial; educação inclusiva. 
 
 

ASSISTIVE TECHNOLOGY AND DIGITAL TECHNOLOGIES OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION AS A SUBSIDY TO PEDAGOGICAL PRAXIS IN SCIENCES OF NATURE 

 
ABSTRACT: Inclusive education is provided for in public education policies in Brazil. Practical experiences 
of its implementation show the need for advances and updates of these practices, aiming at a quality and 
equitable education. The objective of this study was fundamentally to study and describe in detail the resources 
of Assistive Technology (AT) and Digital Technologies of Information and Communication (TDIC), 
associating them with the pedagogical praxis, in order to allow free access to the knowledge of the areas of 
knowledge in Sciences of Nature. The methodology used was theoretical and qualitative. As a result, we 
identified a list of educational resources that can promote accessibility to Special Education students in 
inclusive schools, in favor of education for all. 
 
KEYWORDS: equitable education; attitudinal accessibility; pedagogical accessibility; applications; special 
education; inclusive education. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

Em um primeiro momento, há de se salientar que o Brasil, e não somente este, detém uma vasta 
experiência com reformas e implementações de políticas públicas voltadas à Educação, com o propósito de 
atualizá-la e torná-la mais democrática e equitativa. Dois aspectos cruciais precisam de mais atenção, a 
educação especial e a inclusão escolar. O primeiro refere-se às reais condições brasileiras de planejamento 
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político e suporte técnico para que os alunos que são público alvo da Educação Especial sejam de fato incluídos 
nas escolas comuns. Já o segundo aspecto refere-se a mudanças na perspectiva epistemológica do processo de 
ensino e aprendizagem em prol de uma educação equitativa e que abranja todos os estudantes da Educação 
brasileira, além do Estudante Público Alvo da Educação Especial (EPAEE). Sob essa atmosfera, segundo Neira 
(2014, p. 127), a Educação deve passar a reconhecer, a valorizar e a respeitar as diferenças culturais na 
comunidade escolar, como também, a promover a educação inclusiva e assegurar a diversidade cultural. Para 
tanto, tenta-se atingir, no ambiente escolar, a superação dos processos discriminatórios, como por exemplo, as 
barreiras atitudinais produzidas na escola, das opressões, e das injustiças sociais; e, assim, obter-se uma 
educação equitativa, justa e democrática (MANTOAN, 2015, p. 29-33; NEIRA, 2014, p. 125-126; BRASIL, 
2006; BRASIL,1996). 

Este trabalho teve por objetivo estudar formas de promoção da Educação Inclusiva com o público da 
Educação Especial, empregando-se as TA na práxis pedagógica em prol do processo de ensino e aprendizagem, 
principalmente relacionado às áreas de conhecimento de Ciências da Natureza, além disso, verificar potenciais 
recursos das TDIC para que os professores possam empregá-los no processo de ensino e aprendizagem, tendo 
como princípios a construção de uma escola para todos (BRASIL, 2017). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia de investigação desenvolvida nesse trabalho ou o método empregado tem, por natureza, 
a característica empírica, sob a qual foi desenvolvida uma análise qualitativa e descritiva dos dados coletados, 
remotamente, a partir de informações sobre as condições epistêmicas e os recursos educacionais empregados 
no uso educacional da Tecnologia Assistiva, com foco no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos 
curriculares de Ciências da Natureza, para o público discente da Educação Especial e Inclusiva. O objeto de 
investigação no uso educacional: Deficiência Física, Auditiva e/ou Visual, Deficiência Físico-Motora; 
Deficiência Intelectual; Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD), tais como Transtorno do Espectro 
do Autismo (TEA); Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Altas 
Habilidades/Superdotação (AH/SD), e Dislexia e Disortografia. Faz-se necessário um adendo, TDAH, 
Dislexia e Disortografia não estão inclusos na Educação Especial. 

Sobre os materiais coletados no trabalho, pode-se dizer que os mesmos tiveram como embasamento as 
informações disponíveis nas bases de dados de artigos científicos contidos no Portal de Periódicos Capes, 
SciELO, Scopus e Google Scholar, como também em comunicações apresentadas nos anais dos Congressos 
da área de Educação e Tecnologias, e de monografias de Dissertações e Teses disponíveis nas bases de dados 
das universidades brasileiras. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao longo da história, vários movimentos sociais foram necessários, tanto a nível internacional como 
nacional, para que o Estado brasileiro desenvolvesse leis em prol do exercício de cidadania e dos direitos das 
pessoas com deficiência (PcD) (MAZZOTTA, SOUSA, 2000, p. 96-7; JANNUZZI, 2005, p. 255). Sobre isso, 
em 2002, no Brasil, através da Lei nº 10.436, foi reconhecido oficialmente a Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) oriunda das comunidades surdas (BRASIL, 2002). Ainda no Brasil, em 2006, o Ministério da 
Educação (MEC) criou o “Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade”. Este teve por objetivo 
proporcionar o direito à diversidade, visando transformar os sistemas de ensino em sistemas educacionais 
inclusivos, promovendo o acesso de todos à escolarização, além de promover a organização do Atendimento 
Educacional Especializado e a promoção da acessibilidade (BRASIL, 2006). Um dos últimos marcos foi a 
política da inclusão das diversidades através da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (ou Estatuto da Pessoa com Deficiência) (BRASIL, 2015). 
Antes disso, na área da Educação, uma das maiores conquistas das pessoas com deficiência ocorreu em 2008, 
quando o Ministério da Educação, sendo intermediado pela Secretaria de Educação Especial, e considerando-
se a Constituição Federal de 1988, estabelece a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, que ratificou a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 2006 (BRASIL, 
2007). Essa Política institucionaliza as Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), em especial, na Educação Básica, por meio do Decreto n° 6.571, de 18 de 
setembro de 2008 (BRASIL, 2008; BRASIL, 1996; BRASIL, 1988; MANTOAN, 2015, p.34-44).  

Tais Diretrizes salientam que “os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, os 
com transtornos globais do desenvolvimento e os com altas habilidades/superdotação nas escolas comuns do 
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ensino regular” (BRASIL, 2008). Não obstante, as mesmas consideram como recursos da educação especial 
aqueles que “asseguram condições de acesso ao currículo por meio da promoção da acessibilidade aos 
materiais didáticos, aos espaços e equipamentos, aos sistemas de comunicação e informação e ao conjunto das 
atividades escolares” (BRASIL, 2008).  

Nesse sentido, em consonância com o supracitado, o Comitê de Ajudas Técnicas apud Souza e Barbosa 
(2013) define o termo Tecnologia Assistiva como: 

 

Área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, 
relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidade ou 
mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão 
social (SOUZA, BARBOSA, 2013, p.15). 
 

Dessa forma, segundo a autora Oliveira (2020), em sua pesquisa foi constatada melhora significativa 
no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de Ciências com o emprego de TA para o público discente 
com deficiência físico-motora. Os mesmos se sentiram mais confiantes e satisfeitos com o emprego desse 
recurso pedagógico.  

 
Na Tabela 01 consta uma relação de TA, como aplicativos e/ou softwares de acessibilidade, que podem 

auxiliar a práxis pedagógica na Educação Especial na perspectiva de Educação Inclusiva. 

TABELA 1. Relação de aplicativos de TA utilizados na Educação Especial Inclusiva.  

Estudantes Público Alvo 
 

Exemplos de aplicativos 

Deficiência Física 
Auditiva 

Hand Talk - Trata-se de um software (aplicativo) ou ferramenta que pode 
ser usado como complemento ao trabalho de intérpretes de Libras e/ou 
entre surdos e ouvintes (HAND TALK, 2021). 
Librário - Trata-se de um aplicativo (gamification), no qual se 
desenvolve o jogo da linguagem visual, no caso, da língua Libras 
(LIBRÁRIO, 2021). 
LibrasTI – Trata-se uma ferramenta voltada na promoção da inclusão da 
comunidade surda na área da computação através do ensino de termos da 
tecnologia da informação (TI) em Libras (LIBRASTI, 2021). 
Pedius - Trata-se de um aplicativo móvel, cuja função é permitir às 
pessoas deficientes auditivas realizarem chamadas telefônicas 
convencionais para fixos e/ou móveis (PEDIUS, 2021). 
ProDeaf – Trata-se de um conjunto de softwares que realizam a tradução 
de texto e voz do português para Língua Brasileira de Sinais, além disso, 
esse aplicativo possui um dicionário (TECHTUDO, 2021). 
Rybená - Trata-se de um software (aplicativo) ou ferramenta de 
tecnologia assistiva que traduz textos do português para Libras e Voz. 
Dessa forma, pessoas com deficiências auditiva e/ou intelectuais, como 
por exemplo disléxicos e/ou com dificuldades de leitura, podem navegar 
e interagir por diversos sites e plataformas online (RYBENÁ, 2021). 
SENAI Libras -Trata-se de um aplicativo glossário de termos técnicos, 
com o intuito de proporcionar apoio aos docentes, alunos no processo 
educativo (SENAILIBRAS, 2021). 
Sinalário Disciplinar em Libras – Trata-se de ferramenta de apoio à 
Educação, na qual auxilia os profissionais (intérpretes) que trabalham com 
educandos deficientes auditivos. Disponibiliza em Libras diversos termos 
encontrados nas disciplinas que compõem o currículo do Ensino Básico, 
como por exemplo, Educação, Física, Ciências, Biologia, Química, Física, 
Matemática, Língua Portuguesa, Geografia e História, Filosofia, 
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Sociologia e Ensino Religioso (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO 
PARANÁ, 2021). 
Spread Signs – Trata-se de um aplicativo dicionário, sendo um dos 
maiores dicionários de Línguas Gestuais do Mundo. Possui em seu 
glossário mais de 200 000 gestos. Abarca a língua de sinais gestual de 
várias nações, como por exemplo, a brasileira, a alemã, a norte americana, 
a espanhola, dentre outras (SPREAD SIGNS, 2021). 
VLibras - Trata-se de um aplicativo ou ferramenta que pode auxiliar os 
surdos e/ou pessoas com deficiência auditiva (BRASIL, 2021a). 
VLibras-Suite VLibras - Trata-se de um software (aplicativo) ou 
ferramenta, responsável por traduzir conteúdos de meios digitais (texto, 
áudio, vídeo) automaticamente para LIBRAS (BRASIL, 2021b). 
 

Deficiência Física 
Visual 

Braille fácil – Trata-se de um software que tem como função transcrever 
textos para braile, com o propósito de posterior impressão 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2021). 
DOSVOX – Trata-se de um sistema aplicativo indicado para deficientes 
visuais e desenvolvido para computadores, com o intuito de se comunicar 
com o usuário através de síntese de sua voz (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO, 2021). 
LentePro –Semelhante a uma lente de aumento, teste software mostra 
numa janela uma área da tela ampliada (GRUPO EVOLUÇÃO, 2021). 
MECDaisy - Trata-se de um software (aplicativo) para possibilita a 
produção de livros digitais falados (reprodução em áudio) e/ou gravado 
ou sintetizado (texto digital) (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO, 2021). 
MONET - software desenvolvido com o propósito de desenhar gráficos 
em impressora Braille (ACESSIBILIDADE BRASIL, 2021). 
NVDA – Trata-se de um leitor de tela, que captura toda informação 
apresentada em formato textual e a transforma em linguagem oral através 
do sintetizador de voz (CENTRO TECNOLÓGICO DE ACESSIBILIDADE 
CTA. IFRGS, 2021). 
Orca – Trata-se de um leitor de tela, e possui a leitura em língua 
portuguesa do Brasil (CENTRO TECNOLÓGICO DE ACESSIBILIDADE 
CTA. IFRGS, 2021). 
TalkBack - Trata-se de um leitor de tela desenvolvido pela Google 
(Sistema Android) (TALKBACK, 2021). 
VoiceOver (iOS) – Trata-se de um leitor de tela para dispositivos Apple 
(CENTRO TECNOLÓGICO DE ACESSIBILIDADE CTA. IFRGS, 2021). 
 

Transtornos Globais de 
Desenvolvimento 

(TGD): 
Transtorno do Espectro 

do Autismo (TEA) 

Gamificação (jogos educativos): promovem o raciocínio lógico, a 
contextualização dos fatos, o planejamento, bem como favorece a 
sociabilidade entre os pares, e a aprendizagem significativa através do 
lúdico (CAMINHA, V. L. P. S. et al, 2020, p. 173-192). 
JADE Autism – Trata-se de um aplicativo ou ferramenta que estimula e 
desenvolve as funções cognitivas, por meio de jogos de associação com 
figuras relacionadas ao cotidiano (JADE, 2021). 
SCALA – Trata-se de um sistema de comunicação alternativo indicado 
para pessoas com autismo com o propósito de estimular o letramento 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2021). 
Sistema Windows "Opções de Acessibilidade" Procedimento do 
sistema operacional que permite modificar as configurações do 
computador pessoal, adaptando-o a diferentes necessidades do usuário 
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(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" 
UNESP, 2021). 
 

Transtorno do Déficit de 
Atenção com 

Hiperatividade (TDAH) 
e 

Altas Habilidades/ 
Superdotação (AH/SD). 

 

Arts & Culture Google. Trata-se de um aplicativo que permite ao 
estudante desenvolver arte (ARTS&CULTURE, 2021). 
Blocks. Trata-se de um software para criar modelos em 3D – Realidade 
Virtual (BLOCKS, 2021). 
CS First. Trata-se de um software desenvolvido para aprender a lógica 
computacional e programar (CS FIRST,2021). 
Expedições Google. Trata-se de um aplicativo no qual permite que o 
estudante participa de passeios em regiões virtuais ou explorar objetos em 
nível atômico (EXPEDIÇÕES GOOGLE, 2021). 
Gamificação (jogos educativos). (JELINEK, K. R., 2013, p. 85-102). 
Google Earth. Trata-se de um software desenvolvido para auxiliar o 
processo de ensino-aprendizagem dos conceitos de Ciências da Natureza 
(GOOGLE EARTH, 2021). 
Socratic. Trata-se de um aplicativo destinado a ofertar suporte nos 
conteúdos de Ciências da Natureza, Matemática e demais áreas 
(SOCRATIC, 2021)  
Tilt Brush. Trata-se de um software desenvolvido para desenhar/pintar 
em uma perspectiva 3D (TILT BRUSH, 2021). 
 

Dislexia e Disortografia 

Dictanote (extensão para Chrome) – Trata-se de um software de editor 
de texto com conversor de fala e permite alternar o uso de teclado e fala 
(DICTANOTE, 2021). 
Digitação por voz (Google Docs – Documento Google) –. Trata-se de 
uma ferramenta que possibilita a escrita de documentos (textos) através 
da linguagem oral. Ofertado pelo Google e sistema Android (GOOGLE 
DIGITAÇÃO POR VOZ, 2021). 
Ditar texto - Apple (IOS) – Trata-se de um aplicativo ou ferramenta de 
digitação por voz. Pode ser encontrado nos serviços dos dispositivos da 
Apple e no sistema operacional Android (DITAR TEXTO, 2021).  
EUGÉNIO, o gênio das palavras – Trata-se de um software (aplicativo) 
com fins de atuar em conjunto com o programa editor da Microsoft Word. 
Tem o objetivo de facilitar a escrita complementando com palavras o que 
está sendo redigido. Como exemplo, na redação de um texto (EUGÊNIO, 
2021). 
LibriVox –. Trata-se uma ferramenta ou aplicativo que realiza a versão 
em áudio de livros, que fazem narração de textos (LIBRIVOX, 2021). 
Rybená - (RYBENÁ, 2021). 
Speechnotes (online) – Trata-se de um bloco de notas que converte a fala 
em texto. Funciona no Google Chrome e sistema Android 
(SPEECHNOTES, 2021). 
 

Deficiência Cognitiva 
ou Intelectual 

Gamificação (jogos educativos) – (OLIVEIRA et al, 2015, p. 28-35) 
EUGÉNIO, o gênio das palavras – (EUGÊNIO, 2021). 
LibriVox – (LIBRIVOX, 2021). 
Jamboard-Google – Trata-se de uma ferramenta de participação síncrona 
ou não, que permite com o que o docente a utilize como uma lousa, 
podendo fixar tickets, desenhar e/ou colar figuras e textos, além de um 
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suporte de “laser” para otimizar uma apresentação (GOOGLE 
JAMBOARD, 2021). 
Mapas Mentais- Trata-se de ferramentas que favorecem o processo de 
aprendizagem, pois a organização com desenhos e símbolos facilitam a 
interpretação da informação, pois estão relacionados com a função da 
memória (BUZAN; BUZAN, 1996). 
 

Deficiência Físico-
Motora 

eViacam - Trata-se de um software (aplicativo) desenvolvido para o 
controle do mouse por meio de movimentos da cabeça do usuário 
(TECHTUDO, 2021). 
HeadMouse - Trata-se de um software (aplicativo) desenvolvido também 
para o controle do mouse, por meio de movimentos da cabeça 
TECHTUDO, 2021). 
MECDaisy - (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2021). 
MOTRIX – Trata-se de um software (aplicativo) desenvolvido para 
permitir o acesso de pessoas tetraplégicas ou com deficiências motoras 
severas, que não apresentam o uso efetivo dos seus membros superiores 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2021). 
MOUSEKEY - Trata-se de um software (aplicativo) para computadores 
que atua como um teclado virtual silábico-alfabético (DUSIK; 
SANTAROSA, 2013). 
PRANCHA FÁCIL - Trata-se de software de comunicação alternativa 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2021). 
“QUE FALA!” - Trata-se de uma prancha de comunicação digital, que 
pode ser usada em tablets, celulares smartphones e computadores (QUE-
FALA, 2021). 
TelepatiX – Trata-se de um software que permite que pessoas com 
limitações de movimento motor severas possam se comunicar com 
pessoas ao seu redor (TIX, 2021). 
 

 
Acima foram apresentados alguns aplicativos e softwares, contidos no arsenal de TDIC, que possibilitam 

ou facilitam a interação do estudante PcD com artefatos tecnológicos, e que podem promover a acessibilidade 
e a interação desse aluno com o seu meio social e com o seu objeto de trabalho. Há de se ressaltar que as 
pessoas com deficiência podem ser natas ou terem desenvolvido essas ao longo da vida, com o avançar da 
idade. Como exemplo ao citado, têm-se as pessoas idosas, que apresentam maior propensão ao decréscimo da 
qualidade de vida, no que tange aos órgãos do sentido, tais como a visão e a audição, como também, pessoas 
que por algum motivo passaram a necessitar de TA. Nesse sentido, a acessibilidade torna possível, como 
também, pode melhorar a qualidade de vida dessas e de muitas pessoas. Além disso, esses aplicativos podem 
auxiliar os docentes, tanto na interação e comunicação com os seus discentes em suas atividades pedagógicas, 
como também no sentido de potencializar o processo de ensino e aprendizagem do público PcD, a fim de 
incluir todos os estudantes no processo educativo. Não obstante, pode-se explanar que o uso pleno da TA 
alicerçado nas TDIC pode favorecer a epistemologia da práxis pedagógica em prol de uma abordagem 
inclusiva na esfera educativa, promovendo a acessibilidade a todos os alunos.  

 
Na sequência, na Tabela 2 são apresentados alguns recursos pedagógicos, que podem favorecer os 

docentes na elaboração do seu plano de aula, sequência didática e/ou práxis pedagógica na perspectiva 
inclusiva. 

TABELA 2. Relação de sites e conteúdos indicados para a promoção da Educação Especial Inclusiva.  

Áreas do 
Conhecimento 

Recursos pedagógicos 
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Ciências 
Química 

Física 
Biologia 

 

 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), onde podem ser armazenados 
textos, vídeos, simuladores, atividades avaliativas, chats e fóruns, aulas síncronas. 
Blogs Educativos – Conteúdos teóricos, videoaulas e experimentos. 
Laboratórios virtuais de aprendizagem de experimentos - área de Ciências e 
Pesquisa – disponíveis na Plataforma YouTube Educação. 
Metodologias ativas de aprendizagem – abordagem construtivista. 
Plataformas Digitais Abertas de Aprendizagem (nacionais e internacionais), 
Repositórios – Objetos Digitais de Aprendizagem (Recurso Educacional Aberto),  
Softwares Simuladores, softwares que simulam a realidade de forma virtual. 
 

 
Esses recursos de acessibilidade ampliam as formas e ferramentas que o docente pode utilizar na 

promoção da Educação Inclusiva, com o público da Educação Especial, fazendo uso de recursos educacionais 
que potencializem os processos de ensino e aprendizagem nas práticas pedagógicas, como citado por MORÁN 
(2015, p. 15-33) e VALENTE (2014, p.144), principalmente aqueles relacionados às áreas de conhecimento 
de Ciências da Natureza. Para isto, é necessário que o professor do ensino comum construa uma parceria com 
o professor de educação especial, a quem cabe ensinar como estes recursos de acessibilidade podem ser 
trabalhados nas aulas, sem que seja preciso modificar os conteúdos. 

Hoje, sabe-se que as mudanças pedagógicas com o propósito de respeitar as particularidades dos alunos 
EPAEE na escola para todos, com a acessibilidade atitudinal, o respeito aos limites, tanto físicos como 
intelectuais, como também aos conhecimentos prévios e à bagagem cultural familiar, fazem-se necessárias. 
Deve-se conscientizar que cada aluno pode e deve usufruir de uma prática pedagógica inclusiva e também de 
recursos pedagógicos, incluindo TA e TDIC, que facilitem o acesso e a aprendizagem dos conteúdos do 
currículo.  

Contudo, é pertinente a todo docente refletir sobre as suas práticas pedagógicas relembrando as 
orientações de nossos referenciais teóricos sobre a Educação, como filósofos, sociólogos e educadores, tais 
como, Paulo Freire, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Pierre Bourdieu, Henri Wallon, Howard Gardner, e, mais 
especificamente, os educadores referenciais da Educação Inclusiva, como Gilberta Jannuzzi, Marcos Mazzotta, 
Maria Teresa Mantoan. Além disso, é de suma importância que todos os profissionais da Educação apropriem-
se das legislações vigentes sobre a Educação Inclusiva. 

Sobre o supracitado, referindo-se às metodologias, abordagens pedagógicas e metodológicas, Matoan 
(2015) tece considerações expressivas: 

 

Ensinar, na perspectiva inclusiva, significa ressignificar o papel do professor, da escola, da 
educação e de práticas pedagógicas que são usuais no contexto excludente do nosso ensino, 
em todos os seus níveis. Como já nos referimos anteriormente, a inclusão escolar não cabe 
em um paradigma tradicional de educação e, assim sendo, uma preparação do professor nessa 
direção requer um design diferente das propostas de profissionalização existentes e de uma 
formação em serviço que também muda, porque as escolas não serão mais as mesmas, se 
abraçarem esse novo projeto educacional. (MANTOAN, 2015, p. 43). 

 
CONCLUSÕES 

Para atingir os objetivos desse trabalho, desenvolveu-se um estudo e foi apresentada e foi apresentada 
uma relação detalhada de TA, tais como aplicativos ou softwares, que os docentes poderão empregar em suas 
atividades pedagógicas, com o propósito de impulsionar o processo de dialogicidade com todos os alunos. 
Neste processo, a construção de signos e a promoção do saber pelo público alvo da Educação Especial, 
resultarão na inclusão de todos os estudantes no processo educativo, nas áreas de conhecimento de Ciências 
da Natureza. Por último, podem-se considerar positivas as reflexões expostas e dizer que há recursos 
pedagógicos das TDIC associados a mudanças na abordagem epistêmica do processo de ensino e aprendizagem 
que podem tornar real a Educação Inclusiva. Tais recursos poderão dar subsídios ao desenvolvimento da 
autonomia, ao exercício pleno da cidadania, e à formação acadêmica de qualidade, para que todos os estudantes 
tenham assegurado o direito de atingir os seus sonhos, em uma escola democrática e inclusiva. 
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RESUMO: Durante a pandemia do COVID-19, com ensino remoto, fez-se necessário o uso das Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC) nas escolas. Nesse contexto, o objetivo geral deste trabalho é apresentar 
as dificuldades enfrentadas por alunos e professores em 2020, e os desafios apontados na literatura quanto à 
inserção das tecnologias digitais no ensino. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de 
identificar autores que trabalham com tais tecnologias no âmbito educacional, e de coletar dados sobre as 
condições de acesso à educação remota no Brasil. Os resultados mostraram que as vulnerabilidades descritas 
nos estudos analisados foram evidenciadas e dessa análise, destaca-se o fato de que muitas pessoas não têm 
acesso a computador e à conexão suficientes para acompanhar um ensino a distância. Além disso, os 
professores não estão preparados de maneira efetiva para explorar o potencial das tecnologias digitais, 
destacando a necessidade de políticas públicas na formação destes profissionais, no que tange ao uso das 
tecnologias digitais e na infraestrutura tecnológica, promovendo inclusão digital de forma homogênea. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: tecnologias digitais; educação; atividades remotas; políticas públicas; formação de 
professores; infraestrutura. 
 
 

TICs AND REMOTE TEACHING DURING THE COVID-19 PANDEMIC: DIFFICULTIES AND 
CHALLENGES 

 
ABSTRACT: During the COVID-19 pandemic, with remote learning, the use of Information and 
Communication Technologies (ICT) in schools became necessary. In this context, the general objective of this 
work is to present the difficulties faced by students and teachers in 2020, and the challenges pointed out in the 
literature regarding the insertion of digital technologies in education. A bibliographical research was carried 
out with a degree of identification of authors who work with such technologies in the educational field, and of 
collecting data on conditions of access to remote education in Brazil. The induced results that the 
vulnerabilities prove the previous studies were evidenced and from this analysis, the fact that many people do 
not have access to the computer and the sufficient connection to follow a distance learning is highlighted. In 
addition, teachers are not effectively prepared to explore the potential of digital technologies, highlighting the 
need for public policies in the training of these professionals, not regarding the use of digital technologies and 
technological infrastructure, promoting digital inclusion in a homogeneous way. 
 
KEYWORDS: digital technologies; education; remote activities; public policy; teacher training; 
infrastructure. 
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INTRODUÇÃO 
Com o avanço da tecnologia, presente em muitos aspectos do nosso cotidiano, fica evidente o papel das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em muitos setores. Na educação, houve uma grande inclusão 
das TICs nos processos de ensino e aprendizagem no início da década de 1980. Como nos mostra Almeida e 
Valente (2020), o governo federal promoveu iniciativas para incluí-las, como o documento “Subsídios para a 
Implantação do Programa de Informática na Educação”, aprovado em 1981, o Programa Nacional de 
Informática Educativa (PRONINFE) e o Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo). 
Recentemente, os currículos do ensino básico têm sofrido padronizações com a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) aprovada em 2018. Nela, as TICs fazem parte da quinta competência geral da educação 
básica:  
 

Compreender, utilizar e criar Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.  (MEC, 2018, p. 9) 
 

Fica evidente a preocupação com a inserção do jovem na cultura digital e o papel da escola nessa 
inclusão digital, dessa forma a escola “exerce o seu poder em relação aos conhecimentos e ao uso das 
tecnologias que farão a mediação entre professores, alunos e os conteúdos a serem aprendidos.” (KENSKI, 
2007, p. 16). 

No contexto atual, em que os países enfrentam a pandemia do COVID-19, houve a necessidade do 
avanço da inclusão das TICs em diversos setores. A Lei n. 14.040/2020 estabeleceu normas educacionais para 
serem adotadas durante o período de calamidade pública, permitindo as atividades pedagógicas não 
presenciais. 

Mantoan (2015, p. 21), quando aborda o tema da inclusão escolar e aponta as inovações que essa 
perspectiva coloca ao sistema educacional brasileiro, destaca que: 

 
(...) a escola não pode continuar ignorando o que acontece ao seu redor, nem anulando e 
marginalizando as diferenças nos processos pelos quais forma e instrui os alunos. E muito 
menos desconhecer que aprender implica em ser capaz de dar significados a objetos, fatos, 
fenômenos, à vida. Expressar, dos mais variados modos, o que sabemos implica representar 
o mundo com base em nossas origens, em nossos valores e sentimentos. 

 
Ainda que esta autora não esteja se referindo diretamente às Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs), podemos estabelecer relações entre os seus estudos com as mudanças que tais Tecnologias têm 
provocado no trabalho do professor em tempos de pandemia. Mudanças que nem sempre resultam em um 
rompimento de práticas tradicionais e pouco democráticas nas escolas, ainda que disponham de tecnologias. 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é mostrar as dificuldades enfrentadas no ensino remoto durante 
o período de suspensão das aulas presenciais, e os desafios registrados na literatura científica. 
 
 
MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho trata-se de um estudo exploratório com enfoque bibliográfico e natureza qualitativa. 
O período de coleta bibliográfica e documental foi de 11 de abril a 29 de maio de 2021. Usando a internet, 
exclusivamente, como meio de busca para a seleção de trabalhos, o critério de inclusão foi selecionar os estudos 
que abordam temas sobre educação, Tecnologia da Informação e Comunicação e ensino remoto, no contexto 
da crise sanitária pelo COVID-19 no Brasil. Os termos utilizados nesta busca foram pesquisados em sites de 
entidades e organizações que produzem conteúdos relacionados ao uso e ao desenvolvimento de internet no 
Brasil, e sobre a situação educacional atual do país no âmbito educacional, além de publicações em livros e 
revistas que dessem fundamentação teórica aos dados encontrados.  
 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO 

Os dados de 2019 produzidos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGBI e apresentados na 
pesquisa TIC Educação nos mostram que 14% das escolas públicas e 64% das escolas particulares de áreas 
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urbanas possuem ambiente ou plataforma virtual de aprendizagem (Gráfico 1), como recurso de comunicação 
disponíveis nas escolas em 2019, um período anterior à pandemia causada pelo COVID-19. Esses dados nos 
permitem conhecer as condições das escolas e o desafio de inserir estratégias de ensino remoto, principalmente 
nas escolas públicas, dessa forma “[...] A capacidade de participar efetivamente da rede, na atualidade, define 
o poder de cada pessoa em relação ao seu próprio desenvolvimento e conhecimento”. (KENSKI, 2007, p. 35).  

Segundo o censo escolar 2020, o Brasil tinha aproximadamente 47 milhões de estudantes matriculados 
na educação básica, sendo 81% em escolas públicas. Com a pandemia causada pelo COVID 19, em março de 
2020 esses estudantes tiveram as aulas presenciais suspensas. Diante desse cenário, o Conselho Nacional de 
Educação (CNE) emitiu resoluções e orientações sobre a reorganização das atividades educacionais para a 
realização de atividades remotas mediadas pelas tecnologias digitais. 

“A utilização ampliada de tecnologias de ponta em educação, sem a necessária e urgente democratização 
do acesso à internet, certamente vai provocar uma grande lacuna, uma enorme distância cultural na sociedade” 
(KENSKI, 2007, p. 80).  De fato, com a pesquisa apresentada pelo Instituto Península, com 1536 professores 
de escolas públicas e privadas, entre 23 e 27 de março de 2020, percebe-se que o suporte a distância para os 
estudantes de redes estaduais e municipais era menor quando comparado à rede privada. (Tabela 1).  
 
Gráfico 1: Escola urbanas por recursos disponíveis (2019)  

 
Fonte: Adaptado de CGI.BR/NIC.BR, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (Cetic.br). 
 
 
TABELA 1. Proporção de professores cujas escolas/Redes haviam promovido...  
 Redes Estaduais Redes Municipais Rede privada 

Suspensão de aulas 78% 76% 73% 
Suporte à distância 

para estudantes 
36% 14% 65% 

Antecipação de férias 
 

28% 23% 18% 

Fonte: Instituto Península  
 

Os dados de 2019 trazidos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, nos mostram que cerca de 20 
milhões (29%) dos lares no Brasil não tinham acesso à internet, sendo 13 milhões das classes D e E. A presença 
de apenas internet aumenta quanto menor o nível socioeconômico: 38% nas classes DE, enquanto na classe A 
esse índice é de 5%, já a presença de computador e internet aumenta com o nível socioeconômico: 95 % na 
classe A, contra 12 % nas classes D e E, evidenciando a importância do celular como principal dispositivo de 
acesso nessas classes. (Gráfico 2). 

Sobre a questão da conectividade, os planos de velocidade da internet nos domicílios de maior poder 
aquisitivo são melhores: “As velocidades acima de 8 Mbps, por exemplo, foram mais comuns entre domicílios 
de classe A (71%) e entre aqueles com renda familiar superior a dez salários mínimos (64%) (CGBI, 2019, p. 
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65), enquanto os mesmos planos estão presentes “[...] em apenas 18% das residências com renda familiar de 
até um salário mínimo e em 15% das pertencentes às classes DE.” (CGBI, 2019, p. 65).  

Os dados apresentados pela pesquisa no ano anterior à pandemia revelam a vulnerabilidade do sistema 
educacional, e apesar de um Brasil conectado, o acesso de qualidade e equipamentos necessários estão 
concentrados nas classes mais elevadas, dessa forma fica evidente que durante o período de ensino remoto 
alunos das classes mais baixas não tiveram condições para dar continuidade aos estudos, acentuando as 
desigualdades educacionais.  

Assim como o acesso a dispositivos e internet são necessários para o ensino remoto, outro ponto que 
merece destaque é a capacitação dos professores, que repentinamente tiveram que se reinventar para lecionar 
no ambiente virtual, exigindo habilidades para criar conteúdo nesse meio, mantendo a qualidade do ensino. 
Para isso, o professor deveria estar preparado para usufruir do potencial dos recursos tecnológicos. Tarouco 
(2019) analisa as competências digitais dos professores, usando como base o framework DigCompEdu2, a 
partir dos dados da pesquisa TIC Educação 2017, concluindo que o perfil hipotético do professor brasileiro é 
o integrador (B1), aquele que faz um uso básico dos recursos de TIC.  

 
Gráfico 2: Domicílios (%), por presença de computador e internet, Classes A e DE 

 
Fonte: Produzido pelos autores com os dados do CGIB. 

 
O perfil do professor brasileiro antes da pandemia fundamenta as pesquisas feitas pelo Instituto 

Península e pela Fundação Carlos Chagas (Tabela 2). A primeira, realizada seis semanas após o período de 
isolamento mostra que 83% dos professores se sentiam nada ou pouco preparados para as atividades remotas 
e a segunda realizada no período 30/04 a 10/05, aponta que 77% aumentaram o tempo dedicado a assistir 
a/participar de cursos a distância e 80% a ministrar aulas com novos recursos/ferramentas, corroborando com 
o relato de professores, apresentado por Carraro et al. (2020). Sobre a sobrecarga de trabalho e o aumento do 
tempo na preparação das aulas, ocasionados pela transposição do ensino presencial ao remoto e o fato de que 
o sistema educacional não estava, efetivamente, preparado para o uso das TICs, como bem colocado por Moran 
(2006, p. 63), “Ensinar com novas mídias será uma revolução se mudarmos simultaneamente os paradigmas 
convencionais do ensino, que mantêm distantes professores e alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um 
verniz de modernidade, sem mexer no essencial”  
 
TABELA 2. Proporção de professores que declararam ter ampliado o tempo dedicado a... 

 
2  Desenvolvido pelo Joint Research Centre e usado na Comunidade Europeia para categorizar o estágio de 
desenvolvimento dos professores quanto ao uso das TIC como recurso educacional descrevendo seis estágios diferentes 
da competência digital dos professores: novato (A1) e explorador (A2) – o profissional assimila novas informações e 
desenvolve práticas digitais básicas; Integrador (B1) e especialista (B2) –, o educador aplica, expande e estrutura suas 
práticas digitais; Líder (C1) e pioneiro (C2) –, ele compartilha seus conhecimentos, critica a prática existente e desenvolve 
novas práticas. 
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Fonte: Fundação Carlos Chagas  
 

A necessidade de políticas públicas e estratégias para a formação do docente e formação continuada na 
alfabetização digital dos professores impacta diretamente no ensino e na aprendizagem do aluno. (TAROUCO, 
2019) Na década de 1999, Levy (1999) já nos avisava sobre a necessidade da formação continuada do professor 
quanto ao uso de tecnologias, “[..] a maioria das competências adquiridas por uma pessoa no início de seu 
percurso profissional estarão obsoletas no fim de sua carreira.” (LÉVY, 1999, p.157). 
 
 
CONCLUSÕES 

O período de ensino remoto, não planejado, nos traz reflexões sobre a educação que poderia ter sido 
transformada por meio das tecnologias digitais, mas as condições de acesso aos dispositivos eletrônicos e à 
internet, e a formação dos professores para o uso das tecnologias digitais no ensino no período anterior à 
suspensão de aulas presenciais, era um indicativo de que o ensino remoto, de maneira eficaz, não se tornaria 
realidade em grande parte das escolas brasileiras. 

Ainda que disponham destas tecnologias, nota-se certa resistência no rompimento de práticas escolares 
tradicionais, que pouco contribuem para que a formação escolar ganhe em qualidade acadêmica e em 
experiência democrática vivida por alunos e professores. 

Em junho de 2021 o ensino presencial não foi retomado em sua totalidade e, por enquanto, essa retomada 
depende da vacinação, que está em andamento, de um número expressivo de sujeitos que compõem as 
comunidades escolares (profissionais da educação e alunos). Neste momento, diversos professores continuam 
criando e reinventando, diariamente, possíveis soluções educacionais e o ideal continua sendo uma meta, pois 
as carências e vulnerabilidades evidenciadas na pandemia causada pelo Covid19 permanecem e devem 
intensificar debates e a criação de políticas públicas voltadas à inclusão digital. 
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RESUMO: O principal intuito deste trabalho é mostrar a existência do preconceito social e, 
consequentemente, linguístico materializando-se através da prática em sala de aula. Também, observar quanto 
os próprios educadores muitas vezes são parte desta prática, uma ação que pode ser inconsciente ou não. Para 
isso, todo o percurso e pesquisa deste trabalho foram feitos tendo em vista a realidade da escola pública, pois, 
se o preconceito linguístico é apenas o preconceito social travestido, dentro destas instituições há uma maior 
variedade de alunos de diferentes classes sociais, mostrando-se como um objeto de pesquisa mais rico. A 
metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, sendo os principais 
autores usados como referência o sociolinguista e professor Marcos Bagno, reconhecido estudioso sobre as 
influências sociais e políticas da língua na sociedade contemporânea, além da linguista e também professora 
Stella Maris Bortoni-Ricardo, uma das importantes estudiosas sobre as práticas de sala de aula para o ensino 
de português como língua materna. Somam-se a eles ideias de diversos outros estudiosos sobre o assunto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: português; língua materna; preconceito linguístico; ensino; aprendizagem. 
 

 
MOTHER LANGUAGE TEACHING AS A POTENTIAL ELEMENT OF EXCLUSION 

 
ABSTRACT: The main purpose of this work is to show the existence of social and, consequently, linguistic 
prejudice materializing through classroom practice. Also, observe how much educators themselves are often 
part of this practice, an action that may or may not be unconscious. For this, the entire course and research of 
this work was carried out in view of the reality of public schools, since, if linguistic prejudice is only social 
prejudice in disguise, within these institutions there is a greater variety of students from different social classes, 
showing that itself as a richer research object. The methodology used for the development of this work was 
the bibliographical research, being the main authors used as reference the sociolinguist and professor Marcos 
Bagno, recognized scholar on the social and political influences of language in contemporary society, in 
addition to the linguist and also professor Stella Maris Bortoni-Ricardo, one of the leading scholars on 
classroom practices for teaching Portuguese as a mother tongue. Added to them are the ideas of several other 
scholars on the subject. 
 
KEYWORDS: Portuguese; native language; linguistic prejudice; teaching; learning. 
 
 
INTRODUÇÃO 

O preconceito linguístico é uma constante na sociedade brasileira. Ele surge e se vale de algumas ideias 
equivocadas, mas que estão cristalizadas na sociedade e que têm sido combatidas por poucos estudiosos. A 
partir desta observação nasceu a decisão sobre o recorte temático deste trabalho; fazer um estudo bibliográfico 
para colocar esta problemática na visão de todos, principalmente dos professores de língua portuguesa, que 
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muitas vezes reproduzem este preconceito sem perceberem, dada a naturalização das críticas e ideias 
preconceituosas relacionadas ao uso da língua. 
É importante observar que, embora tenha sido escolhido usar o termo preconceito linguístico, esta é uma 
expressão polêmica, uma vez que alguns estudiosos renomados sobre o assunto, como o linguista e professor 
da Universidade de Brasília (UnB), Marcos Bagno, importante referência em todo este trabalho, falam da 
inexistência do preconceito linguístico. Para estes estudiosos, o que é chamado de preconceito linguístico é 
apenas um preconceito social disfarçado. Também, a partir deste conceito, será possível observar mais um 
tópico importante a ser discutido: a capacidade de uso da língua como atividade social, e os impactos do 
preconceito linguístico nesta prática. 
A questão do preconceito social retorna ao tema inicial, pois, dentro da sociedade brasileira, há uma exigência 
do domínio da língua padrão para que a pessoa seja ouvida e respeitada. Logo, para as crianças e jovens que 
estão dentro das escolas, a aprendizagem e o domínio da língua têm potencial para serem facilitadores de 
oportunidades futuras devido ao domínio da cultura letrada. O que permite lembrar que uma das funções das 
escolas é permitir a seus alunos um maior domínio da cultura letrada, através do ensino do formato mais 
valorizado de expressão, para que estes possam usar a língua como uma forma de mobilidade social. Porém, 
esta função da escola nunca deve se sobrepor ao trabalho de socialização e transformação do aluno em cidadão, 
também responsabilidade desta instituição; e isto somente será possível através do respeito às variações 
linguísticas. 
 
 
MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia escolhida para colocar em prática tal trabalho é a pesquisa bibliográfica. Logo, para ilustrar 
estas ideias, aqui estão reunidas informações de obras que dialogam com o tema. 
Os principais autores que foram usados como referência no presente estudo são o sociolinguista e professor 
Marcos Bagno, reconhecido estudioso sobre as influências sociais e políticas da língua na sociedade 
contemporânea, além da linguista e também professora Stella Maris Bortoni-Ricardo, uma das importantes 
estudiosas sobre as práticas de sala de aula para o ensino de português como língua materna. Somam-se a eles 
ideias de outros estudiosos sobre o assunto. 
 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO 
 
COMO O PRECONCEITO LINGUÍSTICO SE APRESENTA NA ESCOLA E NA SALA DE AULA: 
Não há como negar a importância do processo de ensino/aprendizagem da língua padrão nas escolas, pois essa 
é uma realidade que será cobrada dos indivíduos durante toda sua vida. Segundo Bortoni-Ricardo (2019) as 
crianças só terão oportunidades através do acesso à cultura letrada, que se dá através da escola. Para a autora, 
há um relativismo cultural que leva as pessoas a acreditarem que as manifestações da cultura prestigiada na 
sociedade são superiores às outras, o que não é verdade. Para Bortoni-Ricardo, a heterogeneidade linguística 
está presente em qualquer comunidade de fala, por isso a importância do sistema escolar no Brasil, pois a 
escola é uma instituição promotora da padronização linguística, permitindo que crianças que vêm de grupos 
sociais menos abastados e que sofrem com diferenças no grau de letramento devido às diferenças no grau de 
letramento no ambiente familiar tentem se igualar em habilidades de comunicação formal aos seus colegas.  
Mas o que realmente preocupa é que a escola, ao invés de tornar-se um lugar de construção e compartilhamento 
de conhecimento, uma espaço para dar oportunidades de domínio da cultura letrada para seus alunos, torna-se, 
muitas vezes, o local em que é transmitida aos alunos uma linguagem que tem uma postura apenas prescritiva, 
além de preconceituosa, dando muito mais atenção ao ensino da gramática normativa do que ao processo de 
letramento dos alunos, e fazendo com que os alunos que não dominam as regras, ou que têm mais dificuldade 
para aprendê-la sintam-se incapazes ou excluídos, e até mesmo percam o interesse pelos estudos. Este hábito, 
essa maior atenção ao ensino da gramática do que ao ensino do manuseio adequado da língua pode trazer 
vários problemas ao sistema, dentre eles a ideia que há uma língua homogênea no Brasil, propondo estudos 
que se baseiam em uma escrita literária que é muito distante do real e do atual, além de ter uma postura 
preconceituosa e doutrinadora.  
O grande problema por trás deste hábito é exatamente o preconceito linguístico que se dissemina e até mesmo 
é replicado pelos jovens estudantes e professores. Segundo Bagno (1999), no ensino do português a prioridade 
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absoluta do professor deve ser o letramento, ou seja, o desenvolvimento pelos alunos da capacidade de ler e 
escrever textos dos mais diferentes gêneros e demandas que circulam na sociedade. Porém, não é exatamente 
isto que acontece nas salas de aula; muitos professores dão muito mais atenção e gastam muito mais energia e 
tempo da sua aula apenas para transmitir aos alunos conhecimentos da gramática normativa, ou seja, regras 
que, muitas vezes, são até antiquadas e que não dialogam com a plasticidade e com a capacidade da língua e 
se modificar. O que o autor propõe não é que os alunos não tenham acesso aos conhecimentos gramaticais, 
mas sim que eles devem aprender e ter acesso às diferentes variedades linguísticas urbanas, inclusive àquelas 
de prestígio, mas que o estudo da gramática não seja apresentado como a única finalidade das aulas de 
português.  
Assim, o alerta que este assunto nos traz é exatamente o de que o preconceito linguístico é alimentado 
diariamente, por mais que poucas pessoas reconheçam isso, logo, uma das funções também da escola deveria 
ser a de democratizar as relações linguísticas no país. As ideias falaciosas alimentadas diariamente são, dentre 
outras: o brasileiro não sabe português, somente em Portugal se fala bem a língua; o português é muito difícil; 
é preciso saber gramática para falar e escrever bem. Mas se formos analisar criticamente estas ideias, 
percebemos com muita rapidez que os conceitos por trás dessas afirmações são falaciosos, e se originam de 
alguns sentimentos de inferioridade que ainda faz parte da cultura colonizada brasileira. 
Por exemplo, ao afirmarmos que somente em Portugal é que se fala bem o português, trazemos uma fala que 
mostra muito o sentimento de colônia que o país carrega desde um passado longínquo. Quem repete essa fala, 
que é comum até mesmo em salas de aula, esquece-se que o português brasileiro é bastante diferente daquele 
falado em Portugal, pois o português brasileiro é uma variante do português de Portugal, são línguas que 
evoluíram de maneira bastante diferente no decorrer dos anos, são manejadas por grupos diferentes de pessoas, 
etc. E um dos problemas por trás dessa ideia é o de que, nas escolas brasileiras, segundo Bagno (1999), 
trabalha-se o ensino ainda voltado para as normas antiquadas da língua, ainda inspiradas nas regras do 
português lusófono, e desconsiderando as variantes que existem dentro do Brasil e que surgem de acordo com 
os hábitos de fala em diferentes regiões do país, além das variações que ocorrem também por causa das 
diferentes oportunidades de escolarização de pessoas de classes sociais menos abastadas economicamente, 
algo que não é mais aceitável que continue ocorrendo. Se pensarmos numericamente, apenas na cidade de São 
Paulo há mais falantes do português que na Europa inteira, logo, a maneira como falamos no Brasil não deve 
ser considerada como inferior ou menos importante. 
Além disso, outro discurso muito disseminado pela população brasileira e nas escolas é de que nossa língua é 
muito difícil de dominar e apreender. Essa ideia também não se confirma, o que acontece é que acabamos 
estudando nas escolas um português muito diferente daqueles que usamos no nosso dia a dia, e é natural que 
surjam algumas dificuldades e também uma sensação de estranhamento da língua. Contudo, não é possível 
justificar que a língua materna é difícil para um indivíduo que por volta dos cinco ou seis anos já a domina 
razoavelmente; além disso, é importante lembrar que esta é a língua que estamos aprendendo desde que 
nascemos, e se somos capazes de compreender o que é dito e também transmitir as ideias que temos através 
das nossas palavras, não é possível dizer que nossa língua é difícil e que, por isso, não somos capazes de 
dominá-la. Muitas pessoas terminam o ensino regular sem sentirem-se capazes de dominar a língua ou escrever 
um bom texto, pois muitas vezes só tiveram acesso na escola às regras gramaticais, e não aprenderem o que 
realmente é necessário na prática da oralidade e da escrita.  
Também é comum ouvir o mito que é preciso saber gramática para dominar o português. Nesta afirmação 
podemos observar uma inversão histórica, pois as gramáticas, que foram criadas para descrever padrões e 
manifestações linguísticas, passam a ser o centro das atenções durante as aulas, como se fossem essenciais 
para o domínio da língua. A gramática passou a ser usada como um elemento de exclusão e controle social, o 
que alerta sobre o problema das aulas como elementos de exclusão social nas aulas e escolas. É aí que 
permanece uma das falhas que é foco da discussão aqui proposta: a educação deve estar mais preocupada e 
comprometida com o letramento dos alunos, com a capacidade de compreensão de informações, com a 
habilidade de comunicação adequada em cada situação específica, e não com o cumprimento de regras que, 
muitas vezes, não fazem parte da sua realidade de comunicação ou mesmo da realidade da própria sociedade. 
A escola tem o dever de preparar seus alunos para as práticas de leitura e de escrita, que são direito de todos 
os cidadãos. Bagno (1999) diz, em seu livro Preconceito linguístico, que a escola deve ensinar o aluno a usar 
a língua, e não sobre a língua, o que é bastante ilustrativo sobre as preocupações de ensino que devem ser 
prioridades dos professores. 
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O CÍRCULO VICIOSO DO PRECONCEITO LINGUÍSTICO: 

Tendo já visto o que é o preconceito linguístico e como ele se apresenta, surge uma nova questão: como ele 
surge e é mantido nas escolas? 
Há três elementos que são responsáveis pela manutenção do preconceito linguístico nas escolas, são eles: Os 
métodos tradicionais de ensino, embasados no uso da gramática; a maneira como os livros didáticos trabalham 
o ensino da língua; o uso da gramática tradicional como foco do ensino de português. 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) já há algum tempo reconhecem as mudanças necessárias a 
serem operadas no ensino do português como língua materna. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
que veio substituir os PCNs prosseguem trabalhando com essa mesma ideia, ou seja, esses documentos 
reconhecem também a necessidade da escola se livras das ideias falaciosas que, ainda hoje, cercam o ensino 
da língua, porém é muito difícil desconstruir essas ideias para uma legião de professores se a própria indústria 
de livros didáticos, por exemplo, ainda inspira a prática do ensino da língua através do uso da gramática 
tradicional. 
Os chamados comandos paragramaticais, que são os livros didáticos, os manuais de redação, os programas de 
rádio e televisão e até mesmo as colunas de jornais e revistas são em grande parte responsáveis por essa postura 
policialesca que alimenta o preconceito linguístico e faz muitas pessoas acreditarem que não sabem o 
português. Isso acontece porque, em momentos de dúvida, ao invés destes materiais ajudarem na compreensão, 
eles reforçam e perpetuam as velhas ideias preconceituosas acerca do português, como o do português ser 
difícil ou da população brasileira não saber falar sua própria língua materna. Há uma série de gramáticas, 
dicionários, livros e até mesmo programas de televisão que apenas reforçam a visão purista e distorcida da 
gramática como único elemento essencial da língua portuguesa. Estes materiais precisam ser combatidos e esta 
postura criticada para que consigamos, realmente, libertar o ensino da língua deste purismo que tanto atrapalha. 
 
 
CONCLUSÕES 

A DESCOSCONTRUÇÃO DO PRECONCEITO LINGUÍSTICO: 

Tendo observado todas as informações até aqui é possível afirmar que existe preconceito linguístico nas escolas 
brasileiras. E é necessário combater o preconceito linguístico para que sejamos capazes de superar este 
problema da educação. Mas como fazer? 
Reconhecer o problema talvez seja o mais necessário neste momento. E muito professores já perceberam isso 
e têm tentado modificar suas aulas e sua maneira de ensinar, porém há ainda uma falta de material de apoio 
ofertado que contemple esta mudança na maneira de ensinar português. Como muitos nomes importantes e, 
principalmente, a sociedade em geral ainda mantém as ideias preconceituosas e ultrapassadas a respeito do 
ensino de gramática, é necessário combater essas informações falaciosas. 
Segundo Bagno (1999), em sala de aula, é necessário repensarmos a maneira de trabalhar. Fazer com os alunos 
reflexões sobre a língua ao invés de apenas repetir as regras; tratar a linguagem como uma ciência e estar a par 
da os avanços nos estudos da mesma; não reproduzir a tradição gramatical, mas produzir pesquisas e 
conhecimentos sobre os alunos sobre o assunto, e ainda, e principalmente, entender que a língua é viva, 
dinâmica e está em constante movimento e sofrendo mudanças, não é possível que fiquemos apegados a regras, 
apenas. 
Ensinar português não deve ser apenas um exercício de repetição de regras, mas um movimento para rever e 
questionar as velhas imposições, ensinar o aluno a ler e escrever sem medo e sem julgamento, mostrar que o 
letramento é uma aprendizagem constante e ininterrupta. 
É necessário também que deixemos de lado a ideia de erros de português, isso não existe. O que existe são 
desvios da ortografia oficial, ou seja, todo falante nativo é proficiente em seu próprio idioma. 
Este trabalho não pretende, em momento nenhum, afirmar que não devem existir regras ou ideias a serem 
respeitadas no ensino da língua, mas sim que é necessário encontrar o equilíbrio entre adequação da língua e 
aceitabilidade das diferenças existentes entre os falantes. O que é importante entender é que não deve haver 
uma paranoia ortográfica, termo usado por Bagno, não podemos enfocar apenas os desvios cometidos pelos 
falantes, é natural que as pessoas se confundam ou cometam erros tanto na fala quanto na escrita, se não 
aceitarmos isso acabamos caindo na falácia da dominação dos letrados sobre os iletrados, voltamos a usar a 
linguagem de maneira preconceituosa e excludente, como um elemento de opressão principalmente daqueles 
que não tiveram a oportunidade de receber educação formal. 
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Bagno (1999) nos lembra de que a escrita, exatamente por ser um elemento fundamental para a construção da 
sociedade, pode ser usada como um elemento de poder e dominação, porém devemos levar em conta o papel 
libertador que a educação deve ter, e devemos lembrar que educar é também dar voz ao outro, e não 
simplesmente ensiná-lo a repetir regras. 
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RESUMO: 

Apesar dos avanços, a inclusão das Pessoas com Deficiência (PcD) no mercado de trabalho ainda é um desafio. Este 
estudo teve o objetivo de verificar o processo de inclusão da PcD no trabalho formal, em especial, a deficiência intelectual, 
bem como conhecer o papel mediador das instituições parceiras, as barreiras e os benefícios do trabalho à PcD. O estudo 
demonstrou que houve um grande avanço na contratação de PcD intelectual, principalmente, em função da legislação, 
que garante e ampara o processo de contratação. Contudo, apesar do avanço legislativo, ainda existem muitas barreiras 
que limitam o acesso ao mercado de trabalho formal. O desconhecimento dos direitos, o preconceito quanto à capacidade 
da PcD intelectual para ocupar um cargo, a falta de qualificação profissional adequada e outros, são obstáculos para que 
essas pessoas integrem o grupo de trabalhadores formais no Brasil. 
 

PALAVRAS-CHAVE: mercado de trabalho; deficiência intelectual; inclusão; pessoa com deficiência; educação. 

 

INCLUSION OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE LABOR MARKET, IN PARTICULAR, 
INTELLECTUAL DISABILITIES 

 

ABSTRACT:  

Despite advances, the inclusion of People with Disabilities (PCD) in the labor market is still a challenge. This research 
aimed to verify the process of inclusion of PCD in formal work, especially intellectual disability, as well as to know the 
mediating role of partner institutions, the barriers and benefits of working with PCD. The study showed that there was a 
great advance in the hiring of intellectual PCD, mainly due to the legislation, which guarantees and supports the hiring 
process. However, despite legislative advances, there are still many barriers that limit access to the formal labor market. 
Lack of knowledge of rights, prejudice regarding the capacity of intellectual PCD to occupy a position, lack of adequate 
professional qualification and others, are obstacles for these people to integrate the group of legally hired in Brazil. 

 

KEYWORDS: labor market; intelectual disability; inclusion; disabled person; education 

 

INTRODUÇÃO 

 Considerando a inclusão da Pessoa com Deficiência (PcD) no mercado de trabalho, percebe-se que 
houve muito avanço no tratamento e oportunidades oferecidos às PcDs no Brasil. Isso se deve à atuação de 
profissionais independentes, instituições e empresas, que desempenham o papel de mediadores dos interesses 
do empregado e empregador, transpondo barreiras e gerando oportunidades à participação efetiva da PcD em 
seu trabalho. No entanto, tal progresso não impede o fato de que, infelizmente, ainda há PcDs vivenciando 
condições de exclusão, desvalorização, marginalização e impossibilidade de acesso a papéis sociais (LEPRI, 
2012). 

Ainda é muito pequeno o número de PcDs no mercado de trabalho, pois tais pessoas ainda enfrentam muita 
discriminação e pouco reconhecimento (REIS, 2020).  As barreiras são diversas e variam desde a falta de 
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conhecimento para contratação e adequação por parte dos empregadores, como a falta de adaptação dos 
espaços físicos, falta de treinamento de pessoal e qualificação profissional para as PcDs, falta de treinamento 
para as PcDs nas empresas, dentre outras razões (HIPÓLITO, 2020). Esse cenário é ainda mais difícil para a 
PcD intelectual (PcDI), que além de ter de enfrentar preconceito por sua deficiência, ainda se depara com a 
descrença em sua própria capacidade de desenvolver uma função útil dentro da empresa (SANTOS, 2011).  

O objetivo desse estudo é verificar o processo de inclusão da PcDI no mercado laboral, bem como conhecer 
o papel mediador das instituições parceiras, as barreiras e os benefícios do trabalho à PcDI. 
 

MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esse estudo é de revisão bibliográfica e documental, e foram utilizados documentos, livros e artigos 
acessados nas Bases de Dados Scielo, Portal Capes, Google Acadêmico, Scopus, e, ainda, sites relevantes 
dentro do tema estudado. As palavras-chave utilizadas foram: mercado de trabalho, deficiência intelectual, 
inclusão, pessoa com deficiência e educação. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO 

O cenário 

 Cerca de 45 milhões de pessoas, representando 24% da população brasileira, relataram, no Censo de 
2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que possuíam algum tipo de deficiência (ASID, 
2019). Existe um relatório fornecido ao Ministério do Trabalho por todo estabelecimento sediado no país, e 
instituído pelo Decreto 76.900, de 23/12/1975. Tratam-se de informações muito importantes para ajudar na 
tomada de decisão de diversos órgãos governamentais. É a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). De 
acordo com a RAIS de 2018, cerca de 489 mil pessoas com deficiência ocupavam cargos em trabalho formal, 
representando uma média de 1% de PcDs inseridas no mercado de trabalho. Apesar de parecer pouco, 
representa um crescimento com relação aos anos de 2016 e 2017. Esse fato parece ser resultado das leis 
vigentes que perpassam esses temas e dos movimentos a favor da inclusão em geral (NETO, 2020).  
 

As leis 

 Lê-se na Constituição Federal, Art. 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para com o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).  A Lei Brasileira de 
Inclusão (BRASIL, 2015), prevê garantias e direitos a todas as PcDs. A Lei Nº 8.213/91 (BRASIL, 1991), 
popularmente conhecida como Lei de Cotas, regulamenta a contratação de PcDs nas empresas, estabelecendo 
que, as que possuem mais de 100 funcionários, são obrigadas a ter de 2% a 5% dos seus cargos preenchidos 
por PcDs. Apesar de quase 30 anos de existência e do avanço nas contratações de PcDs, esta lei não é 
totalmente cumprida (HIPÓLITO, 2020).  

Muitos empregadores e parte das PcDs ainda desconhecem as leis, o que dificulta o cumprimento 
destas. Questões como contratação, acesso, permanência e qualificação da PcD no mercado de trabalho são 
desvalorizadas no meio corporativo. E ainda, falta treinamento para os profissionais com relação à inclusão e 
manutenção de PcDs nas empresas. Contudo, a lei de cotas tem sido grande aliada da PCD, por reduzir o 
preconceito e proporcionar mais aceitação social, resgatando a cidadania e assegurando uma vida mais digna 
(HIPÓLITO, 2020). 

 De acordo com os dados da pesquisa “Expectativas e Percepções sobre o Mercado de Trabalho para 
pessoas com Deficiência 2017”, realizada pela I. Social em parceria com a Catho, a ABRA Brasil e a ABRH-
SP, cerca de 30% dos líderes empresariais disseram nunca terem ouvido falar, ou conhecerem pouco sobre a 
Lei Brasileira de Inclusão e a Lei de Cotas. Aproximadamente 88% dos empregadores entrevistados afirmaram 
que só contratam os funcionários para cumprir a cota exigida por lei (ASID, 2019). 

Assim, observa-se que o amparo legal não é o bastante para que haja inclusão, também é necessário 
criar uma cultura inclusiva dentro das empresas e o comportamento dos funcionários também deve estar de 
acordo. Tratamento indevido, descaso e menosprezo devem ser abolidos (MORAES, 2017).   
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Qualificação/Educação como barreira/ponte 

 A qualificação profissional representa uma barreira à inclusão da PcD no mercado de trabalho. A falta 
de qualificação profissional e baixa escolaridade ainda são desafios a serem superados (SHIMONO, 2008).  
 Muitas empresas alegam a ausência de qualificação profissional para descumprirem a Lei de Cotas 
para a inclusão das PcDs no mercado de trabalho. Desse modo, observa-se que o trabalhador que tem 
deficiência continua sendo desfavorecido. Para que a PcD tenha maiores oportunidades, se faz necessária a 
boa qualificação profissional, pois apesar das leis serem facilitadoras desse processo, elas ainda não garantem 
a total inclusão nem o reconhecimento das PCDs no mercado (SANTOS, 2011). O poder público prevê curso 
para quem tem algum tipo de deficiência, como o PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (LIMA et al., 2014). Através da qualificação profissional a PCD pode obter não só 
qualificação, mas capacitação e reconhecimento no mercado de trabalho (MORAES, 2017).  
 Existe necessidade de qualificação profissional específica, mas tal qualificação não se dá sem a 
educação básica inclusiva. A inclusão decorre da valorização dos saberes do trabalhador, que é consequência 
de um processo de construção entre a formação, a qualificação profissional e o trabalho em si (FRANZOI, 
2006). Outro ponto é que, embora seja importante, a formação profissional especializada pode ser uma barreira 
desnecessária, pois muitas funções úteis existentes nas empresas não necessitam de formação profissional 
específica. A empresa precisa se adaptar à nova realidade, criando facilitadores. É mais fácil contratar alguém 
com uma deficiência leve, como um dedo amputado do que uma pessoa com deficiência intelectual 
(HIPÓLITO, 2020). 

Os caminhos para a vida profissional e social são ampliados concedendo autonomia, oportunidade e 
independência, desfazendo a ideia preestabelecida de que a PCD é incapaz e vulnerável (MORAES, 2017).  
Observa-se o quanto a educação tem papel indispensável na ruptura da exclusão social. No Brasil, muitas 
barreiras ainda são enfrentadas, no que se refere às políticas educacionais na educação básica e, principalmente, 
na educação profissional. Ainda existe muita segregação e nosso modelo educacional ainda é muito excludente 
(MAZZOTTA, 2010). 

Encontrar PcDs qualificadas é um desafio para as empresas que, em alguns casos, tomam a iniciativa 
de promover cursos de capacitação e treinamento para os seus candidatos. Contudo, sabe-se que atualmente as 
mudanças são constantes no mundo corporativo e que não só a qualificação profissional é exigida, mas também 
atributos que não se desenvolvem nos cursos, como a boa comunicação, maior habilidade em trabalho de 
equipe, criatividade, organização, autonomia e outros (SHIMONO, 2008). 

A educação e qualificação não podem ser empecilhos para que a PcD, especialmente a PcDI, ingresse 
no mercado de trabalho, e sim, deve haver garantias para o acesso. Esse processo pode acontecer por meio da 
própria empresa que contrata, proporcionando treinamento específico e criando alternativas educacionais para 
a formação profissional (MORAIS, 2017).   Desse modo, a qualificação deixa de ser uma barreira e passa a 
ser ponte de acesso para um novo mundo de possibilidade de desenvolvimento pessoal e profissional para 
quem tem deficiência intelectual, desconstruindo a visão preconcebida de que as PcDI são incapazes e frágeis 
(SANTOS, 2011). 

 

Mediação 

A mediação, por parte das instituições parceiras das empresas, é um benefício tanto para a empresa 
que contrata a PcDI, como para a própria pessoa contratada. A instituição, geralmente, faz acompanhamento 
nos primeiros meses de contratação para garantir que a pessoa contratada receba tratamento igual aos demais 
funcionários, tenha seu ambiente de trabalho adaptado às suas necessidades e também para mediar possíveis 
desacordos entre a empresa e o funcionário. A empresa também é beneficiada com a mediação, pois ajuda a 
sistematizar a nova rotina profissional, bem como a minimizar conflitos por falta de boa adaptação do PcDI 
(LORENZO, 2017).  

Para que um indivíduo esteja socialmente incluso, faz-se necessário desenvolver o seu potencial de 
produção e consumo. O sujeito social deve fazer parte do grupo de produção e consumo geral, da coletividade 
produtiva, ser reconhecido e ter possibilidade de ampliar seus contatos sociais (GHIRARDI, 2004). As ações 
de mediação podem ser muito úteis para se alcançar esse objetivo.  

 

Benefícios do trabalho para a PCD intelectual 
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O trabalho, em nossa sociedade, é um fator importante de valorização do indivíduo, que, ao realizá-lo, 
se sente integrado e produtivo no contexto social diário (LIMA, 2014). Desenvolver uma atividade profissional 
gera muitos benefícios à PcDI. Para facilitar este acesso são necessários incentivos à educação e qualificação 
profissional adequadas, ou seja, uma qualificação que tenha uma relação objetiva com a atividade que será 
desenvolvida no mercado de trabalho.  São muitos os benefícios, segundo Lenir Santos, presidente e Fundadora 
da Fundação Síndrome de Down (FDS).  Trabalhar, para a PcDI, representa uma vida mais rica, mais plena, 
na qual podem-se exercitar as habilidades e viver com mais qualidade de vida. Representa também o direito 
de desenvolver as potencialidades e o respeito à dignidade, melhorar a autoestima, a comunicação pessoal e a 
relação com as demais pessoas ao redor (SANTOS, 2015). 

 

CONCLUSÃO 

 Este estudo se propôs a verificar o processo de inclusão da PcD, especialmente a PcDI no mercado de 
trabalho, bem como o papel mediador das empresas, as barreiras à inclusão e os benefícios do trabalho à PcDI. 
Como conclusão a pesquisa mostra que este grupo de pessoas são amparadas por documentos oficiais, 
principalmente a Lei de Cotas, que garante um percentual de vagas às PcDs, mas não garante a permanência 
destas, nem o seu reconhecimento no mercado formal. Apesar de existirem leis que amparam e garantem o 
direito ao trabalho, e do avanço na formação, na educação em geral, isso ainda não é garantia de inclusão da 
PcDI no mercado formal de trabalho. 

A mediação, com a presença de um profissional especializado, realizada pelas instituições parceiras 
das empresas é muito importante para a contratação e manutenção da vaga para a PcD.  Ela auxilia na definição 
das características das vagas, atua na adaptação do funcionário e nos conflitos que possam surgir e isso melhora 
o ambiente e a capacidade de trabalho para ambas as partes. Assim, amplia a possibilidade de êxito na 
contratação e manutenção da PcD no cargo (LORENZO, 2017).   

As maiores barreiras para a inclusão das PcDs no mercado formal de trabalho são a educação, a 
qualificação profissional, o desconhecimento das leis e o preconceito.  O baixo nível de escolarização prejudica 
o acesso da PcDI ao mercado de trabalho e pode encaminhá-la a cargos mais simples e com menor 
remuneração. Embora a educação inclusiva tenha avançado no país, ainda há muitas lacunas a serem 
preenchidas.  A qualificação profissional é importante e, como visto no decorrer do estudo, há ações 
governamentais e empresariais para este fim, mas ainda há muito o que fazer nesse quesito. As ações educativas 
podem ser muito eficientes, tanto para combater o preconceito quanto para aumentar o conhecimento das leis 
por parte das PCDs quanto das empresas em geral. Os benefícios do trabalho às PcDs são perceptíveis na 
melhora da qualidade de vida física, mental e social, além de desenvolverem suas potencialidades, melhorarem 
a autoestima e a comunicação pessoal. É necessário fazer das barreiras, pontes para a inclusão. 
 A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em seu Artigo 23º, página 4, afirma que “Todo 
ser humano tem o direito ao trabalho, a livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho 
e a proteção contra o desemprego” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948). Há muito o que ser 
feito para que isso seja uma realidade na vida das PcDs, especialmente as PcDIs. 

Este trabalho não é conclusivo, pois, são necessárias mais pesquisas sobre o tema. A inclusão da PcDI 
no mercado de trabalho formal é um processo dinâmico e em construção que deve passar por mudanças sociais 
em plano geral, bem como no sistema educacional, integrando-o ao mercado de trabalho. Também é necessária 
uma conscientização e sensibilização empresarial para que as mesmas cumpram com seu papel social. Faz-se 
necessário mais que ocupar uma vaga, mas ocupar todo espaço social com credibilidade. 
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RESUMO: Os debates sobre inclusão escolar no Brasil, resultado de lutas e reivindicações de diferentes 
segmentos da sociedade, são marcados por um contínuo de exclusões de minorias sociais (índios, negros, 
mulheres, homens pobres, pessoas em situação de deficiência etc.). O objetivo deste trabalho é analisar o 
processo de inclusão dessas minorias sociais no Sistema Educacional Brasileiro.  A metodologia adotada para 
a realização deste estudo foi a pesquisa bibliográfica. As análises indicam fortes indícios do fenômeno da 
inclusão-excludente na inclusão das minorias sociais estudadas no Sistema Educacional Brasileiro, uma vez 
que, tal inclusão social trata-se de uma maneira de disciplinarização da população excluída, ou seja, uma 
maneira de controle social visando à manutenção da desigualdade social.  
 
PALAVRAS-CHAVE: inclusão educacional; massificação da educação; inclusão-excludente; inclusão 
perversa. 
 
 

INCLUSION OF SOCIAL MINORITIES IN THE BRAZILIAN EDUCATIONAL SYSTEM: AN 

EXCLUSIVE INCLUSION? 

 
ABSTRACT: The debates about school inclusion in Brazil, a result of struggles and demands from different 
segments of society, are marked by a continuum of exclusions of social minorities (Indians, blacks, women, 
poor men, people with disabilities etc.). The objective of this paper is to analyze the process of inclusion of 
these social minorities in the Brazilian Educational System.  The methodology adopted for this study was 
bibliographic research. The analyses indicate strong evidence of the inclusion-exclusion phenomenon in the 
inclusion of the social minorities studied in the Brazilian Educational System, since such social inclusion is a 
way of disciplining the excluded population, that is, a way of social control aiming at the maintenance of social 
inequality.  
 
KEYWORDS: educational inclusion; massification of education; inclusion-excluding; perverse inclusion. 

 
INTRODUÇÃO 

 
 Com o propósito de esclarecer as razões pelas quais esta pesquisa foi desenvolvida e delimitada a 
análise da Inclusão das minorias sociais (índios, negros, mulheres, homens pobres e pessoas em situação de 
deficiência), que historicamente tiveram o acesso à cidadania plena negado, sendo marginalizadas, guetificadas 
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e por vezes silenciadas, no Sistema Educacional Brasileiro, a introdução traz uma breve síntese referente à 
questão da inclusão escolar no Brasil, para melhor compressão do objetivo da pesquisa. 

A questão da inclusão escolar no Brasil, conforme Sanfelice (2006), é marcada por um contínuo de 
exclusões de minorias sociais (índios, negros, mulheres, homens pobres, pessoas em situação de deficiência, 
etc.). É importante destacar que, essa inclusão, resultado de lutas e reivindicações de diferentes segmentos da 
sociedade, trata-se de uma política compensatória que objetiva controlar a tensão social, não a distribuição de 
riquezas socialmente produzidas, sendo avaliada, segundo dados quantitativos, não qualitativos. 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1934, a educação passou a ser considerada um 
direito de todos (Art. 149), desta forma, democratizou-se (massificou-se) o ensino aos filhos da classe 
trabalhadora, porém, não o acesso aos benefícios escolares de uma educação considerada de qualidade social. 
Cabendo a escola, segundo Saviani (1997), a inculcação ideológica e a reprodução das relações de dominação 
da sociedade. Já a minoria das pessoas em situação de deficiência, só foi incluída na educação a partir da 
década de 1990. 

Destarte, o objetivo deste trabalho é analisar se a inclusão das minorias sociais (negros, mulheres, 
índios, homens pobres e pessoas em situação de deficiência) no Sistema Educacional Brasileiro trata-
se de uma inclusão-excludente. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foi utilizada na condução deste trabalho a pesquisa bibliográfica em livros, artigos e sites   com base 
de dados científicos confiáveis para buscar referências e fundamentar este trabalho com materiais de estudos 
produzido por estudiosos que se debruçam sobre a pesquisa da inclusão de minorias no sistema educacional 
brasileiro. Essas produções já existentes sobre o assunto nos permitiu uma melhor aproximação com o objeto 
de estudo (LIMA; MIOTO, 2007), possibilitando um recorte teórico e uma melhor definição do tema. Através 
de uma análise indutiva tivemos uma compreensão mais esclarecida da realidade estudada (BOGDAN; 
BIKLEN, 1994).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A questão da inclusão escolar no Brasil, conforme Sanfelice (2006), é um tema bastante desafiador, 
uma vez que, a história da nossa Educação Escolar, analisada segundo nossa percepção atual, é marcada por 
um contínuo de exclusões de minorias sociais (índios, negros, mulheres, homens pobres, pessoas em situação 
de deficiência, etc.). O conceito de exclusão escolar é atual, portanto, deve-se evitar uma leitura anacrônica da 
história, aplicando este conceito a diferentes contextos históricos. 

Fazendo uma leitura do passado, desconsiderando o conceito atual de exclusão, ´podemos inferir que 
os objetivos da Educação Brasileira desde o Período Colonial (colégios jesuítas), passando pelo Período 
Imperial (colégios e liceus) até o Período Republicano (grupos escolares) sempre foram os melhores possíveis 
para o público a qual se destinava – filhos da elite, visto que, tais sociedades atendiam aos propósitos criados 
por elas mesmas. Destaca-se que, nestes contextos históricos – escravagistas, patriarcais e machistas – índios, 
negros, mulheres, homens pobres, pessoas em situação de deficiência não eram excluídos do processo de 
escolarização, uma vez que, esta não era destinada aos mesmos.  

Ao passo que o conceito de exclusão não deve ser empregado a todo contexto histórico, assim também 
o é o conceito de inclusão, uma vez que, a concepção de inclusão escolar advém de uma necessidade das 
sociedades modernas, passando então, a integrar o ideário do Sistema Capitalista. 

 

A igualdade entre os homens 

Conforme Sanfelice (2006), no decorrer do século XX desenvolveu-se um pensamento que todos os 
sujeitos deveriam ser tratados, tanto formal, quanto materialmente, de forma igualitária. É importante salientar 
que a ideia de que os homens são fundamentalmente iguais surge anteriormente ao referido século.  

Saviani (1999), em seu livro Escola e Democracia, nos traz um estudo acerca do homem livre. Destaca-
se que, na Antiguidade Grega eram considerados seres humanos, ou seja, carregavam a essência que os 
diferenciava de outros seres, apenas os homens livres, os escravos – a base da produção na Grécia Antiga – 
não eram considerados seres humanos, desta maneira, a questão escravista, não era tema de discussões 
filosófico-pedagógicas.  
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Partindo à Idade Média, Saviani (1999), nos apresenta o incremento que se deu na filosofia da essência, 
ou seja, articulou-se a essência humana à criação divina, nesta concepção, os homens foram criados por Deus 
com uma essência e destino predeterminados. Sanfelice (2006) aponta que, por muitos séculos, a religião foi 
a grande responsável por trazer a ideia da igualdade entre homens, uma vez que, aos olhos de Deus, todos são 
iguais. 

Conforme Sanfelice (2006), à medida que as sociedades se tornaram mais fluidas e pautadas na 
economia de mercado, a igualdade entre os homens passou a ser considerada um ideal social. Desta forma, no 
período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, a burguesia – considerada, à época, a classe 
revolucionária, portadora de uma postura essencialmente histórica, valeu-se da filosofia da essência para 
defender “a igualdade dos homens como um todo” (SAVIANI, 1999, p.50). 

É importante salientar que, o ideal social de igualdade entre os homens manifestou-se nos séculos 
XVIII e XIX na urgência de direitos iguais perante a lei, bem como na participação política. Já no século XX, 
conforme Sanfelice (2006), nas sociedades mais avançadas, surge uma nova exigência dentro desta temática, 
ou seja, a garantia da igualdade social. Porém, observa-se que, nas sociedades à margem do Sistema Capitalista, 
os direitos aos quais nos referimos sendo dos séculos XVIII e XIX, embora existam na teoria, assegurados por 
dispositivos legais, nem sempre são efetivados na prática. 
 A igualdade social, processa-se no campo da cidadania, conforme Lima et al. (2017) a partir da 
garantia dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Portanto, a igualdade social compreende 
a: 

(…) ideia de que as pessoas devem ser tratadas como iguais em todas as esferas institucionais 
que afetam suas oportunidades de vida: na educação, no trabalho, nas oportunidades de 
consumo, no acesso aos serviços sociais, nas relações domésticas e assim por diante 
(SANFELICE, 2006, p.33) 

 
Desta forma, buscou-se garantir por meio dos dispositivos legais a inclusão social dos sujeitos em 

todas as instâncias, inclusive na Educação. Analisando a sociedade brasileira, Sanfelice (2006) nos traz que, 
no que tange às políticas sociais, encontramo-nos em desvantagem em relação aos países capitalistas centrais. 

 

A inclusão educacional em sociedades capitalistas (periféricas) 

A consolidação de uma efetiva democracia em uma sociedade capitalista, conforme Antunes (2016), 
pode ser considerada utópica, uma vez que, a mesma é configurada de maneira a garantir a dominação da 
classe burguesa sobre o proletariado, a partir das contradições entre o trabalho e o capital, contradições estas, 
que geram as desigualdades.   

A inclusão educacional em sociedades capitalistas atende a uma via de mão de dupla. Ou seja, precisa-
se de uma educação que adapte o sujeito a conviver com a realidade urbana e industrial. Mas, também, precisa-
se que este sujeito tenha o mínimo de conhecimento necessário para o mercado de trabalho, mesmo que 
continue desempregado, ao passo que esta educação deve naturalizar a exploração contínua que lhes é imposta 
pelo capital. Tal inclusão social que, Sawaia (2001) considera perversa, trata-se de uma maneira de 
disciplinarização da população excluída, ou seja, uma maneira de controle social visando à manutenção da 
desigualdade social.  

É importante destacar que, a inclusão educacional, no decorrer do percurso histórico, é o resultado de 
lutas e reivindicações de diferentes segmentos da sociedade. Trata-se de uma política compensatória que 
objetiva controlar a tensão social, não a distribuição de riquezas socialmente produzidas, sendo avaliada, 
segundo dados quantitativos, não qualitativos. Ou seja, não se tem como lógica da inclusão educacional a 
qualidade da educação e a formação de sujeitos críticos e reflexivos, mas sim, “incluir para continuar a 
exclusão pela exploração entre sujeitos proprietários do capital e dos meios de produção e aqueles que vendem 
sua força de trabalho” (SANFELICE, 2006, p. 35) 

Neste ponto, é oportuno destacar que as políticas neoliberais adotadas a partir da década de 1990, 
naturalizaram as desigualdades construídas histórica e socialmente em nosso país. Sabe-se que, com o 
propósito de tornar-se um Estado Forte, alicerçado na acumulação de capital, o Brasil adotou políticas 
neoliberais, substituindo as políticas universais pelas focalizadas. Sob esta ótica, esperava-se a melhoria da 
qualidade dos serviços públicos oferecidos à população, por meio da avaliação. Para alcançar a qualidade 
almejada, valorizou-se a lógica de mercado, lógica esta “pautada em uma administração gerencialista ancorada 
na racionalidade econômica” (VENCO; RIGOLON, 2014, p.42) 
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Desta forma, temos por consequência a diminuição do papel do Estado e a privatização dos serviços 
públicos, cabendo ao governo, o papel da regulação, avaliação e financiamento. É importante salientar que, 
neste caso, o que era considerado um direito do cidadão (saúde, educação, habitação, previdência, etc.) passa 
a ser oferecido como um serviço. 
 

Como as minorias foram “incluídas” no Sistema Educacional Brasileiro? 

Conforme Saviani (2004), somente a partir da década de 1920 que a massa trabalhadora teve acesso à 
educação escolarizada. Neste contexto, destaca-se que a sociedade brasileira enfrentava um intenso processo 
de industrialização e urbanização. Com as mulheres sendo recrutadas pelo mercado de trabalho, criou-se uma 
demanda por escolarização dos filhos da classe trabalhadora, desta maneira, com a promulgação da 
Constituição Federal de 1934, a educação passou a ser considerada um direito de todos (Art. 149).  

Para atender a nova clientela, o Governo seguindo “princípios de racionalização financeira e de um 
aproveitamento quase milimétrico das estruturas físicas das escolas” (ESQUINSANI, 2008, p.1), reduziu a 
jornada escolar em turnos, bem como o número de séries, construiu prédios escolares, precarizou trabalho 
docente e, consequentemente, diminuiu a qualidade da educação. Desta forma, democratizou-se (massificou-
se) o ensino aos filhos da classe trabalhadora, porém, não o acesso aos benefícios escolares de uma educação 
considerada de qualidade social. Cabendo a esta escola, segundo Saviani (1997), a inculcação ideológica e a 
reprodução das relações de dominação da sociedade. Já a minoria das pessoas em situação de deficiência, só 
foi incluída na educação a partir da década de 1990. 
 

A marginalidade (exclusão) relativa ao fenômeno de escolarização 

 Saviani (1999) buscou compreender o fenômeno da marginalidade relativa ao fenômeno de 
escolarização, podemos destacar aqui, que o considerado “marginal” à época eram as minorias que passaram 
a integrar/incluir a Educação. Para Saviani (1999), no que tange à marginalidade, as teorias pedagógicas são 
classificadas em dois grupos que se propõem a explicar a marginalidade fazendo um paralelo entre educação 
e sociedade. No primeiro grupo, segundo o autor, encontramos as teorias “não – críticas”, que consideram a 
educação um instrumento de equalização social; enquanto no segundo grupo, encontramos as “teorias críticas” 
que veem a educação como o próprio fator de marginalização e discriminação social. 
 Conforme Saviani (1999), a pedagogia tradicional foi criada para edificar uma sociedade democrática 
e alicerçar a burguesia, nesta sociedade era considerado marginalizado quem não era esclarecido, sendo assim, 
a escola teria por função a transmissão de conhecimento elaborado, através de aulas expositivas ministradas 
por professores bem preparados e detentores do conhecimento. Surgiram críticas a esta escola, uma vez que a 
mesma não conseguiu atingir o seu objetivo de universalização do ensino.  

Devido às críticas, a Pedagogia Tradicional passou por um amplo processo de reforma conhecido por 
escolanovismo, a Pedagogia Nova considerava marginalizado quem era rejeitado, sendo assim, a escola teria 
por função ajustar o indivíduo à sociedade, através de um tratamento diferencial baseado nas diferenças 
individuais, os alunos eram agrupados por áreas de interesses em um ambiente alegre e multicolorido, no qual 
o professor não era mais o detentor do conhecimento e, sim o orientador da aprendizagem. Segundo Saviani 
(1999), a Pedagogia Nova, ao não priorizar a transmissão de conhecimento elaborado, de certa forma, agravou 
o fenômeno da marginalização. 

Dada à exaustão do escolanovismo, segundo Saviani (1999), a Pedagogia Tecnicista se propôs a 
reordenar o processo educativo tornando-o objetivo, funcional, organizado e padronizado. A Pedagogia 
Tecnicista considerava marginalizado quem era ineficiente e improdutivo, sendo assim, a escola teria por 
função formar indivíduos competentes para aumentar a produtividade da sociedade, ou seja, a preocupação 
central era “saber fazer”. As escolas, segundo o autor, passaram por um processo de burocratização, bem como 
de fragmentação do processo pedagógico, fato que provocou o agravamento da marginalidade. 
 
 
 
CONCLUSÕES 

A partir das informações elencadas neste trabalho, foi possível refletir sobre as razões reais, pelas quais 
não houve um interesse efetivo na universalização de uma Educação com qualidade social a todos os 
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brasileiros. Qualidade, segundo Freire (1996), que implica no respeito a educação do educando, por meio de 
melhores salários e formação permanente dos docentes. Mesmo após 1822, quando nos tornamos 
independentes, negros, mulheres, índios, homens pobres e pessoas em situação de deficiência foram excluídos 
do processo de ensino por mais de meio século. O Brasil só em 1934 reconheceu o ensino fundamental 
(primário) como direito, e em 1988 como direito público subjetivo. Já a Educação Especial, somente na década 
de 1990. 

Historicamente, através de inúmeras lutas sociais, muitas conquistas em prol da inclusão, foram sendo 
garantidas legalmente. Mas, infelizmente, presenciamos nas escolas fortes indícios do fenômeno da inclusão-
excludente, uma vez que, tal inclusão social trata-se de uma maneira de disciplinarização da população 
excluída, ou seja, uma maneira de controle social visando à manutenção da desigualdade social.  

A legislação que preconiza a inclusão, na maioria das vezes, adentra nossas instituições escolares, 
sendo interpretadas de maneira errônea e por não sabermos lidar com as diferenças não promovemos debates 
ou reflexões sobre o assunto, como se o mesmo viesse a ser tema de pauta, somente quando a instituição 
receber um aluno em situação de deficiência, como se inclusão estivesse restrita apenas à deficiência, a 
diagnósticos e afins.  
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RESUMO: O mundo mudou com a crise da Covid – 19 e a educação sofreu. As escolas paralisaram suas 
atividades e os professores continuaram ensinando, exercendo seu papel fundamental, remotamente. O 
objetivo desse trabalho é analisar o ensino remoto durante o período da pandemia do Covid – 19 dos 
professores de Campinas-SP e região e a motivação para ensinar remotamente num mundo pós pandemia. Para 
isso, os dados foram obtidos a partir da pesquisa realizada no projeto O EaD   em Tempos de Pandemia Covid 
– 19: O Olhar do Professor através de formulário online a qual nos permite o questionamento sobre o papel do 
professor no “novo normal”, as consequências dessa crise e lança uma pergunta sobre o futuro. A pandemia 
trouxe mudanças para a educação? 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Covid -19; Professores; Ensino Remoto; EaD 
 
 

DISTANCE EDUCATION IN TIMES OF PANDEMIC COVID - 19: THE TEACHER'S LOOK 
 
ABSTRACT: The world changed with the Covid - 19 crisis and education suffered. Schools stopped their 
activities and teachers continued to teach, exercising their fundamental role, remotely. The objective of this 
work is to analyze remote education during the Covid pandemic period - 19 of teachers from Campinas-SP 
and region and the motivation to teach remotely in a post-pandemic world. For this, the data were obtained 
from the research carried out in the project The Distance Teaching in Times of Pandemic Covid - 19: The 
Teacher's Look through an online form which allows us to question the teacher's role in the “new normal”, the 
consequences of this crisis and poses a question about the future. Has the pandemic brought changes to 
education? 
 
KEYWORDS: Covid – 19; Teachers; Remote Teaching; Distance Education 

 
INTRODUÇÃO 
Desde 2019 a pandemia do vírus da Covid-19, provocou o isolamento social (OMS, 2020).  No estado de São 
Paulo em março de 2020 a Secretaria Estadual de Educação determinou que as atividades de ensino seriam 
realizadas de forma remota. Com isso, os professores tiveram que se adaptar ao uso de tecnologias e de 
metodologias de ensino, até então não usadas, para as aulas remotas. Isso trouxe alguns benefícios, como o 
avanço no uso de tecnologias para a educação, por exemplo, mas também diversos desafios relacionados ao 
modo de atuação dos professores como dificuldades relacionadas ao uso de tecnologias, falta apoio pedagógico 
e curso específico para o uso do computador e da Internet nas aulas, baixa velocidade de conexão à Internet e 
equipamentos obsoletos ou ultrapassados. Muitos professores não se sentem preparados para o ensino remoto 
e a maioria deles nunca tinham ministrado aula remotamente antes da pandemia. Além de um cenário 
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domiciliar no qual se questiona sobre como esses professores vão se mover para o ambiente remoto com suas 
abordagens de ensino (Engelbrecht et al. 2020).  Nesse percurso, este estudo pretende responder à seguinte 
questão de investigação: Qual o olhar do professor para o ensino remoto em tempos e pandemia: Covid-19? 
Diante disso o objetivo desse trabalho é o de analisar a forma e as condições que o professores da cidade de 
Campinas – SP e região se adaptaram ao ensino remoto durante a crise do Covid – 19. 
 
MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa foi realizada através de consulta bibliográfica e pesquisa de campo. A primeira etapa da pesquisa 
se deu com a consulta bibliográfica com pesquisas a artigos, relatórios e legislações que definem políticas 
públicas para o uso do EaD e das medidas para o Ensino Remoto Emergencial. A segunda etapa foi a pesquisa 
de campo através de questionário elaborado em formulário digital na plataforma google forms tendo o endereço 
do questionário disponibilizado em redes sociais da autora, encaminhado a docentes via e-mail nos quais foram 
possíveis obter respostas. O acesso ao questionário pode ser feito através do endereço eletrônico 
<https://forms.gle/diu6zN5PaJ8KKyzP9>. Foram pesquisados preferencialmente professores de unidades 
escolares públicas e particulares da cidade de Campinas – SP e sua região metropolitana. A terceira etapa se 
deu com as análises dos dados das respostas da pesquisa realizada através do formulário digital, sendo 
elaborado um documento no qual pretende-se apresentar os dados gerais coletados e as análises feitas a respeito 
desses dados baseando em referencial teórico sobre o tema. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO 
Fregoneis (2011) aponta a falta de confiança dos professores no uso de TIC (Tecnologias de Informação e 
Comunicação) e isso pode estar associada à dificuldade que os professores estão apresentando para ensinar 
usando TIC em tempos de pandemia. 
Nesse sentido Peralta & Costa (2007) trabalham com duas vertentes: competência e confiança. Para os autores, 
ter uma competência não é somente possuí-las, mas também mobilizar os recursos que a constituem e usá-los 
no momento adequado, numa situação complexa abrangendo a organização do trabalho, a inovação e o 
envolvimento em atividades fora da rotina habitual. A confiança pode ser entendida como além da percepção 
de sucesso no uso das TIC para fins educativos pelos professores, mas dependendo do seu próprio controle 
tendo diferentes componentes, como o interesse, a relevância, as expectativas e os resultados. 
Para Camacho (2020) os professores atualmente têm um maior acesso a tecnologias e estão mais familiarizados 
com os recursos ofertados, além disso o surgimento de grandes plataformas de ensino à distância promoveram 
um maior acesso dos professores às TIC. Isso tem permitido a implementação pedagógica em tempos de Covid-
19, porém o professor deve estar atento ao universo da EaD, pois o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) 
pode ser pouco atrativo aos estudantes (Camacho et al, 2020). É preciso, no entanto diferenciar EaD de Ensino 
Remoto Emergencial (ERE). Conforme aponta Behar (2020) o termo “remoto” se refere a um distanciamento 
geográfico e distante no espaço. Durante a pandemia o ensino tem sido considerado remoto por causa de 
decretos governamentais que impedem o ensino presencial como forma de evitar a contaminação das pessoas 
pelo vírus covid-19. É emergencial, pois com os decretos governamentais os professores tiveram de repensar 
de forma rápida, de uma semana para outra, a forma de ensinar e aprender. A autora comenta a presença física 
do professor e do aluno no espaço da sala de aula foi substituída por uma presença virtual num ambiente online, 
com videoaula, sistemas de web conferência e atividades durante a semana no AVA. 
O EaD é um modelo pedagógico constituído de aspectos organizacionais, conteúdo, métodos, tecnologias e 
estratégias pedagógicas, ocorrendo com a utilização de meios e TIC com estudantes, tutores e professores 
desenvolvendo atividades de ensino em lugares e/ou tempos diversos (Behar, 2020) e foi desenvolvido para o 
ensino à distância, enquanto que o ensino remoto emergencial foi desenvolvido de forma adaptada para atender 
a necessidade do ensino em tempo de distanciamento social. Este trabalho usa o termo EaD, pois é com base 
na experiência dos professores durante a pandemia com o ERE que pretendemos obter respostas para o uso do 
EaD na prática de ensino de forma ainda mais ativa num possível retorno às aulas. 
Para Prensky (2010) o papel do professor é o de ser o de um guia para os alunos e nessa perspectiva muitos 
professores resistem à TIC pois eles precisam ser ensinados a usar a tecnologia. O autor traz a ideia de que 
para que a tecnologia seja introduzida de forma bem-sucedida é preciso convencer os professores e pararem 
de palestrar e começarem a permitir que seus alunos aprendam por si mesmos, tendo o apoio da tecnologia 
para a obtenção da meta de ensino. Em tempos de pandemia essa visão teve de ser desmistificada e os 
professores precisaram aprender rapidamente a usar ferramentas digitais para ministrar suas aulas e mostrar o 



 
71 

1° Seminário de Educação e Formação Docente (SedFor) do IFSP Campinas – 06, 07 e 08 de julho e 2021 
 

caminho do aprendizado de uma melhor maneira. Costa (2012) nos sugere algumas situações e oportunidades 
de aprendizagem com tecnologias em diversas áreas disciplinares conforme podemos ver listados 
resumidamente no quadro abaixo. 
 

Quadro I – Recursos Tecnológicos por Área Disciplinar 
Área Disciplinar Recursos 

Língua Materna Tecnologias de comunicação em tempo real; 
Espaços para escrita colaborativa (blogs, wikis, podcasts); 
Novos suportes e formatos de leitura (e-books, romances em 
hipertexto; rich site sumary; podcast, wikistories, banda desenhada, 
digital storytelling, infografia); 
Novas tendências literárias (netart, cyberpunk); 
Considerar o domínio do literário e não literário (e-mail, aplicativos 
de mensagens, blogs, fóruns). 

Língua Estrangeira Leitura interativa, viagens virtuais, os conhecidos filmes, chats, vídeo 
conferências, software de reconhecimento de voz para estudos de 
língua estrangeira, vídeos, serviços VoiP, dicionários on line, jogos, 
webquests. 

Matemática Comandos para o tratamento de problemas espaciais (FMSLogo, 
SuperLogo, MegaLogo, MicroMundos, Scratch); 
Manipular e explorar a relações geométricas (Geogebra, Geometer’s 
Sketchpad, Calques 3D, C.a.R); 
Aplicações interativas para tratamento de dados (National Library of 
Virtual Manipulatives); 
Discussão de argumentos matemáticos (blogs, wikis, sistemas de 
edição colaborativa); 
Participação em jogos, desafios, passatempos e atividades on line. 

Ciências Observação e descrição de fenômenos físicos reais (applets, 
softwares de modelagem e programas de simulação on line); 
Software para recolhimento remoto dos dados (Data-logging 
software, por exemplo); 
Elaboração de base de dados ou produção de cartazes de divulgação 
científica; 
Infográficos, videoclipes. 

História Ferramentas de apoio a pesquisa histórica. A Associação de 
Professores de História tem um conjunto de sites compilados; 
Recolhimento, organização, gestão e catalogação de arquivos 
(Zotero); 
Localização, análise e síntese de informações com respeito pelos 
direitos autorais (Text Mining); 
Criação e gestão de notas de pesquisa (Scribe); 
Sistematização de dados e fatos históricos através de linhas de tempo 
(Timeline Builder) ou de mapas conceituais (Mindmaps); 
Ferramentas de apoio a produção de narrativas (digital storytelling, 
comics creation, e-Books, history games, video clip, podcasts, charts 
& graphs, scrapbooks, 
screencasts, virtual tours, voicethread). 

Geografia Ferramentas de modelagem on line para explorar e aprofundar o 
conhecimento; 
Usar sistemas de informação geográfica (ArcView, gvSIG, KOSMO, 
uDig); 
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Usar webcams on line para observar e identificar recursos naturais e 
humanos, mudanças climáticas no decorrer do tempo; 
Usar mapas digitais (google earth); 
Investigação geográfica (bases de dados, pictogram creator, mapas 
conceituais, podcasts, nuvem de palavras); Ferramentas de apoio a 
comunicação; 
Jogos didáticos on line. 

Educação artística Produção artística disponibilizadas on line (web 2.0, blog EVTdigital); 
Criar e interpretar novas sensações e novas formas de expressão 
(Sync/Lost); 
Incentivar a criação, a produção e a divulgação artística usando redes 
sociais; 
Utilização de softwares de edição de imagens. 

Educação Física Estimular o trabalho cooperativo e projetos em comum (vídeo 
conferências, redes sociais); desenvolver capacidades de reflexão, 
autoavaliação e regulação de sua própria atividade (Software de 
avaliação postural, software Sports Tracker). 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Costa et al (2012) 
 
Os recursos do quadro acima apesar de estarem tabelados por área disciplinar são convergentes. Diversos 
recursos podem ser usados em várias disciplinas conforme o interesse do professor. E, apesar do autor ter 
focado as redes sociais somente em duas disciplinas (Educação Artística e Educação Física), quero abordar 
esse recurso no parágrafo abaixo tendo em vista que é a ferramenta tecnológica mais usada na sociedade 
brasileira e nesse contexto o ensino está inserido. Cerca de 71% dos recursos utilizados para aulas ou atividades 
remotas foram através de redes sociais, sites ou plataformas de vídeo conferência, conforme estudo do Cetic.br 
em 2020 para o Painel Covi-19.  
Segundo Bordignon et al (2018) as novas tecnologias de informação e comunicação revolucionaram a forma 
das pessoas se relacionarem e as redes sociais (inclusive virtuais) fazem parte dessa inovação na comunicação. 
As redes sociais virtuais são uma estrutura online mediada por software onde as pessoas são conectadas por 
relações sociais, compartilhando informações em um mesmo ambiente de colaboração (Usluel, 2009 apud 
Bordignon, 2018), como por exemplo o Facebook, o Whatsapp, o Instagram, o Twitter, o Tik Tok e diversas 
outras. 
A pesquisa contou com as respostas de 30 professores dos diferentes níveis (fundamental, médio e superior) 
atuantes na cidade de Campinas – SP e sua região metropolitana. O formulário Google possibilitou a aplicação 
da pesquisa de forma remota durante o período da pandemia Covid-19 que provocou o distanciamento social 
e consequentemente a suspensão das aulas presenciais. 
A faixa etária dos respondentes tivemos que 16,7% estão entre 20 e 30 anos, 36,7% que é o maior percentual 
entre 30 e 40 anos, o mesmo percentual de 16,7% entre 40 e 50 anos, o segundo maior percentual de 26,7% 
entre 50 e 60 anos e 3,3% os respondentes acima de 60 anos. Sobre a raça/cor temos que 90% dos respondentes 
são pessoas que se declaram brancas, 3,3% se declaram amarelas, 3,3% pardas e 3,3% preferiram não declarar. 
Foi questionado o tempo de experiência profissional docente, tendo como resultado que a sua maioria, 26,7% 
têm de 5 a 10 anos, 23,3% abaixo de 5 anos e os demais acima de 10 anos. A respeito da formação tivemos 
como resultado que a grande maioria possui licenciatura, sendo 73,3%, 20% possui formação em Pedagogia 
ou Normal Superior e 6,7% possui outras formações. 
A respeito das áreas nas quais os respondentes atuam, a pergunta 5 nos traz as seguintes respostas: Ciências 
Humanas e Ciências Exatas tiveram o mesmo resultado, 33,3%, já Ciências Biológicas 10% e outras áreas 
23,3%.  A maioria dos respondentes leciona para o Ensino Fundamental, sendo 19 pessoas. O segundo nível 
com maior número de respondentes foi o Ensino Médio, com 16 pessoas.  Berçário e Alfabetização foram os 
níveis com menos respostas, sendo 1 e 4 pessoas, respectivamente. 
Todos os respondentes possuem pelo menos 1 computador com acesso à internet em sua residência sendo que 
a maioria considera o serviço de internet contratado em sua residência bom ou excelente. 
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Sobre a banda de internet contratada na residência 16,7% não sabia qual a banda contratada, 30% possui uma 
banda acima de 100Mbps, 23,3% uma banda entre 50 e 100Mbps, 13,3% possui banda entre 10 e 50Mbps, 
6,7% uma banda abaixo de 10Mbps e 10% possuem conexão através de tecnologia 4G. 
Foi observado entre os respondentes que a maioria tem um ambiente específico para ministrar aulas através do 
computador. Sendo que 53,3% responderam que possuem um ambiente específico e 46,7% responderam que 
não possuem esse ambiente. Muitos utilizam a mesa da sala ou da cozinha, a mesma que faz as refeições e 
necessita compartilhar o espaço com outras pessoas da casa. Alguns adquiriram mesa específica para dar aulas 
remotas e/ou adaptaram um espaço em algum cômodo para essa necessidade. Outros responderam que nem 
chegam a ministrar aulas no formato remoto, pois a estratégia da instituição de ensino foi a de imprimir as 
atividades para que os responsáveis pelos alunos passem na escola e levem para casa para que os estudantes 
possam fazer. 
Foi abordado em um questionamento o tipo de escola na qual o professor respondente leciona, se pública ou 
privada. Para essa pergunta tivemos algumas respostas que combinavam os dois tipos de escola. Dos 
respondentes, 21 lecionam em escola pública e desses, 3 também lecionam em escola privada 
Sobre o uso das ferramentas digitais antes e durante a pandemia a maioria, 50% conhecia e já usava algumas 
ferramentas, 16,7% só usava ferramentas digitais, outros 13,3% conhecia um pouco, mas não usava, dos 
demais 10% conhecia, mas não usava e outros 10% respondeu que conhecia e usava bastante. 
Sobre o período durante a pandemia, 96,7% dos professores responderam que passaram a conhecer mais 
ferramentas enquanto outros 3,3% continuam sem conhecer. 
A pesquisa também perguntou sobre a disponibilidade de ferramentas na instituição na qual o professor 
leciona. Separamos as perguntas entre instituição pública e privada e obtivemos as seguintes respostas. 
Para instituição privada foram 14 respostas sendo que 21,4% dos professores responderam que na instituição 
já existia ferramentas, normas e/ou incentivo para a prática do EaD antes da pandemia e 78,6% responderam 
que não existia.  
Obtivemos diferentes respostas para instituição pública, com 21 respostas sendo que 47,6% responderam que 
existiam poucas ferramentas, normas e/ou incentivos para a prática da EaD antes da pandemia e o mesmo 
percentual respondeu que nunca existiu e 4,8% respondeu que sempre existiu. 
Sobre a frequência da prática do ERE também optamos por identificar as respostas entre instituições públicas 
e privadas. Nas instituições privadas 61,5% responderam que nunca houve a prática do ERE antes da pandemia, 
30,8% responderam que poucas vezes e 7,7% responderam que quase sempre existiu a prática do ERE na 
instituição onde leciona. Para essa mesma pergunta sobre instituição pública, as respostas foram semelhantes 
às da instituição privada, sendo que 61,9% responderam que nunca tiveram a prática do ERE antes da 
pandemia, 33,3% responderam que poucas vezes tiveram a prática e 4,8% responderam que quase sempre 
existiu essa prática. 
A respeito do período durante a pandemia também perguntamos sobre o fornecimento de ferramentas e a 
prática do ERE e fizemos distinção entre instituição pública e privada. Para a pergunta 21 sobre o fornecimento 
de ferramentas, normas e/ou incentivos para a prática do ERE durante a pandemia em instituição privada 
tivemos que 91,7% responderam que sim e outros 8,3% responderam que não tiveram. Percebemos uma 
diferença nas respostas para essa mesma pergunta quando se referia a instituição pública, sendo que para esse 
caso 76,2% dos professores responderam sim e outros 23,8% responderam não. 
Sobre a frequência da prática do ERE entre instituições privadas e públicas tivemos que nas instituições 
privadas 66,7% responderam que durante a pandemia a prática do ERE ocorre sempre, 16,7% responderam 
que a frequência é pouca e o mesmo percentual, 16,7%, responderam que quase sempre. 
As respostas para essa mesma pergunta, mas agora sobre instituição pública apontam uma diferença entre as 
instituições, sendo que nesse caso 76,2% respondeu que a frequência do ERE durante a pandemia é sempre, 
9,5% respondeu que pouco frequente, o mesmo percentual, 9,5% nunca e 4,8% quase sempre. 
Na pergunta de número 25 foi questionada a disponibilidade de ferramentas digitais. Se essas ferramentas 
foram conhecidas por conta própria ou se a instituição na qual o professor trabalha forneceu. 43,3% dos 
respondentes conheceram as ferramentas para aulas remotas por conta própria e outros 56,7%, a maioria, 
conheceram a partir de sugestão da instituição. Foi questionado ainda sobre a frequência de uso dessas 
ferramentas digitais (serviços de vídeo conferência, redes sociais, e-mail, arquivo em nuvem, mensagem por 
aplicativo, AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), jogos online, aplicativos de vídeo e aplicativos de 
áudio). Pelas respostas o e-mail é a ferramenta mais utilizada e a menos utilizada é aplicativo por áudio. A 
respeito da preparação do material para as aulas através de ferramentas digitais foi questionando sobre a própria 
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avaliação do desempenho. Tendo a maioria se classificado como tendo ótimo desempenho (40%), 33,3% se 
classificado com desempenho médio e 13,3% como baixo e outros 13,3% como excelente.  
Sobre a produtividade do professor 63,3% respondeu que durante a pandemia ela aumentou enquanto outros 
36,7% respondeu que diminuiu. A resposta acima pode ser justificada pela informação da pergunta de número 
29 que questiona sobre a jornada de trabalho diária durante a pandemia. O número de respondentes que 
trabalhavam acima de 12h antes da pandemia subiu de 4 para 11 respondentes. 10 respondentes antes 
trabalhavam entre 8h e 12h e com a pandemia esse número foi para 13 respondentes. Antes da pandemia 16 
respondentes trabalhavam até 8h diárias, sendo que com a pandemia esse número caiu para 6h.  
O questionário ainda teve questões sobre a motivação dos professores sobre o EaD nos períodos antes, durante, 
nesse caso o uso do ERE, e num possível pós pandemia (lembrando que a pesquisa foi realizada no segundo 
semestre de 2020, quando a pandemia não estava controlada na região de Campinas - SP). 
Para a pergunta de número 30 que questionava sobre a motivação para o EaD antes da pandemia tivemos que 
33,3% se sentiam desanimados e 36,7% se mantinham neutros. 13,3% tranquilos e o mesmo percentual 
animado. Enquanto que 3,3% apenas se sentia esperançoso. 
Quando questionados na questão de número 31 sobre a motivação durante a pandemia, esses percentuais 
mudaram de forma significativa. Tendo 40% se sentiam desanimados e 13,3% se mantinham neutros. 20% 
tranquilos, 2% animados e 20% esperançosos. 
Para o período pós pandemia, o percentual de respostas para “desanimado” voltou ao mesmo patamar que de 
antes da pandemia, 33,3%. Para a resposta “esperançoso” e “neutro” tivemos o mesmo percentual, 20% cada. 
16,7% responderam que se sentem tranquilos e 10% responderam que se sentem animados. 
Apesar das respostas sobre o antes, durante e depois da pandemia serem de certa forma diferentes, tivemos um 
percentual alto de respostas afirmando que consideram que a EaD pode ser usada com mais frequência pelas 
instituições de ensino. 60% responderam que sim e 40% responderam que não. 
O questionário incluiu também perguntas sobre o treinamento dos professores. Se eles considerariam cursos 
EaD para melhorar a prática de ensino. 70% responderam que sim, consideram realizar treinamentos práticos 
enquanto que 30% não consideram essa possibilidade. Sobre a forma de realização do treinamento dos 
professores, a pergunta 35 questionou se esse curso ou treinamento poderia ser no formato EaD. 60% 
respondeu que sim, 20% que não e outros 20% responderam que o formato é indiferente. Quando questionado 
sobre se o EaD é o futuro da educação os percentuais mostraram que 36,7% acreditam que sim enquanto a 
maioria 63,3% responderam que não. 
 
 
CONCLUSÕES 
A pandemia causada pela Covid – 19 mudou a forma de ensinar e aprender de maneira forçada devido à 
necessidade o isolamento social. Foi necessário aprender a lidar com o Ensino Remoto Emergencial, que apesar 
de fazer uso de certas metodologias do EaD, traz a característica de que ele ocorre durante uma crise, nesse 
caso, a crise da Covid – 19. As escolas pausaram as aulas presencialmente e as casas se tornaram a sala de 
aula. Os professores, ainda que suas instituições – privadas ou públicas - providenciassem recursos 
pedagógicos, tiveram que ir em busca de material para trabalhar de forma remota com seus alunos. O trabalho 
e a pressão para que a o ensino se mantivesse mesmo em tempos de crise aumentaram e consequentemente a 
carga horária desses professores que antes do Covid-19 não passava de 8h por dia tem chegado a 12h diárias 
durante a pandemia. 
A maioria dos professores que responderam a essa pesquisa tem entre 30 e 40 anos, de 5 a 10 anos de 
experiência na atividade e todos possuem computador com acesso à internet em suas residências e ambiente 
específico para lecionar, porém essa maioria se sente desmotivada para o EaD quando a pandemia acabar. A 
pesquisa indicou que houve um esforço para que o ensino continuasse, mesmo que de forma remota. Mas, o 
aumento da carga horária, a pressão para que as aulas continuassem, o desgaste de ter que lidar com o novo 
modelo de ensino podem ser a causa esse desânimo com o EaD.  
Apesar de todos os problemas enfrentados pelos professores durante a pandemia houve avanços no uso de 
recursos tecnológicos para educação durante a pandemia. Por exemplo: o conhecimento de mais 
ferramentas e suas formas de uso, assim como o maior uso de sua capacidade criativa para ensinar seus alunos 
de forma remota.  Mas possivelmente, numa escola pós pandemia será necessária a conscientização de que o 
EaD é diferente do que foi vivenciado durante a crise da Covid – 19. E essa conscientização passa por mais 
acesso a conectividade, recursos educacionais disponíveis para uso por professores e alunos, treinamento para 
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uso desses recursos, bom planejamento de ensino e políticas públicas bem coordenadas. Afinal, viveremos o 
que tem se chamado de “novo normal” e nesse “novo normal” é preciso ser amigo da tecnologia, pois o mundo 
exigirá cada vez mais das escolas e professores a habilidade de viver e sobreviver nesse novo mundo que se 
formou com a experiência de uma pandemia. E parafraseando Engelbrecht (2020), a pandemia será 
considerada a roda propulsora da educação? 
Esse tema não se esgota por aqui, pois diversas consequências dessa fase do Ensino Remoto Emergencial serão 
vistas no decorrer do tempo e poderão impactar de forma positiva ou não o EaD e a educação como um todo. 
Para entender essas consequências e possíveis impactos é necessária uma constante indagação sobre a forma 
de ensinar e aprender e principalmente sobre o olhar de uma figura importante: o professor. 
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RESUMO:  A mediação cultural é uma interlocução que aproxima o público das obras artísticas, promovendo 
uma melhor compreensão dos patrimônios culturais que nos cercam. Um local de ocorrência da mediação é o 
museu, que concentra em acervos a cultura e a história de diferentes povos. Na era digital, o museu rompe com 
as paredes físicas e adere a criação de acervos virtuais, propondo novas maneiras de estabelecer o acesso e a 
mediação cultural. Este estudo buscou realizar uma revisão bibliográfica sobre os museus virtuais e a mediação 
cultural como ferramentas educacionais, com foco nas plataformas Era Virtual e Google Arts & Culture. Os 
resultados e a discussão apontam para a importância da interatividade e da autonomia nos museus virtuais 
como forma de estabelecer a mediação cultural, saindo de uma mera digitalização dos acervos. Ressalta-se 
ainda o desenvolvimento de habilidades e competências nos estudantes por meio das visitas virtuais. As 
considerações finais apontam a necessidade de ampliação dos estudos nessa área.     
 
PALAVRAS-CHAVE: Mediação cultural, educação, Google arts, Era Virtual  
 

 
THE USE OF VIRTUAL PLATAFORMS AS A CULTURAL MEDIATION THE PADAGOGICAL 

PROCESS 
 

ABSTRACT: Cultural mediation is a dialogue that brings the public closer to artistic works, promoting a 
better understanding of the cultural heritage that surrounds us. One place where mediation takes place is the 
museum, which concentrates the culture and history of different peoples in collections. In the digital age, the 
museum breaks away from the physical walls and joins the creation of virtual collections, proposing new ways 
to establish access and cultural mediation. This study sought to carry out a literature review on virtual museums 
and cultural mediation as educational tools, with a focus on the Virtual Era and Google Arts & Culture 
platforms. The results and the discussion point to the importance of interactivity and autonomy in virtual 
museums as a way to establish cultural mediation, leaving behind a mere digitization of collections. It 
emphasizes the development of skills and competences in students through virtual visits. The final 
considerations point to the need to expand studies in this area. 
 
KEYWORDS: Cultural mediation, education, Google arts, Virtual era 
 
INTRODUÇÃO 

Os museus existem desde a antiguidade clássica, mas seu entendimento e utilização foram mudando 
de forma ao longo do tempo, passando de casa de contemplação e adoração aos deuses antigos, a locais para 
leitura, estudo e debate, compilação e armazenamento de conhecimento, de obras artísticas e históricas 
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particulares, ainda como espaços de exibição de tesouros e curiosidades geradas pela expansão marítima e o 
colonialismo no período do Renascimento, até a versão moderna que tem como princípio ser aberto ao público 
(MEMORIA, 2019). 

Na era digital, com a facilitação ao acesso proporcionado pela internet, o museu rompe com as paredes 
físicas e adere a criação de acervos virtuais, propondo novas maneiras de estabelece-lo de seus visitantes e 
contribuindo para a mediação cultural (SOARES, 2017). 

Compreende-se que a mediação é categoria intrínseca a qualquer processo cultural, um ato autônomo, 
com lógicas e parâmetros próprios, visando a produção e a recepção de informação e cultura, que não seja um 
simples recurso de transferência de dados (PERROTTI; PIERUCCINI, 2014). Os museus inseridos no 
contexto da internet, podem aproveitar ao máximo as ferramentas das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC´s), de modo a facilitar o acesso, a interatividade e a construção de saberes a seus visitantes 
(RODRIGUES, 2011). 

Esta pesquisa, desenvolvida através de uma revisão bibliográfica, reflete sobre os museus virtuais e a 
mediação cultural como ferramentas educacionais, observando os recursos tecnológicos de interação e de 
autonomia posta ao visitante, como potencializadores na troca de saberes. 
 
MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Para a realização dessa pesquisa, utilizou-se como procedimento o levantamento bibliográfico em duas 
plataformas virtuais de bases de dados: Google Acadêmico e Scielo. Os termos verificados para a análise em 
cada um dos acervos foram: “museu virtual”, “mediação cultural”, “educação” e “ensino fundamental”. Essas 
palavras-chave foram combinadas entre si utilizando os filtros:  símbolo + entre as expressões, textos somente 
em Português e publicadas entre 2016 e 2020.  

Após a aplicação desses filtros obteve-se um resultado de vinte e três (23) produções acadêmicas no 
Google Acadêmico. Na plataforma Scielo, não foi encontrado nenhum registro para a pesquisa. Desse 
levantamento, foram excluídas revisões bibliográficas, teses de doutorado e textos que não atendiam ao 
objetivo principal desta pesquisa. Após as exclusões, restaram dez (10) obras neste estudo. 

Todas as obras apresentam em comum: o museu, a mediação cultural e o processo educacional. 

 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO 
 
 

Autores analisados neste estudo 
Autor  Síntese 

SCHLEY, 
2016 

A pesquisa reflete sobre a relação entre a escola e os espaços não formais de educação 
(museu virtual e físico), com foco na mediação cultural, a partir do projeto: “A imagem 
que tenho do museu”, realizado com estudantes da Escola Básica Municipal Maria da 
Graça dos Santos Salai, na cidade de Indaial/SC. A autora apresenta que o museu, não 
importando sua tipologia, é um lugar que abriga o acervo não somente para preservação, 
mas também para estabelecer uma aproximação das pessoas pela mediação desses 
materiais. Para a autora, os museus preservam a cultura e a história de diversos povos em 
diferentes momentos da humanidade, e desta forma, proporciona uma humanização dos 
sentidos. A autora conclui, a necessidade da aproximação do espaço escolar com espaços 
não formais, e de mais dinâmicas que possibilitem a participação ativa dos alunos. 
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RODRIGU
ES, 2011 

A pesquisa reflete sobre o museu de arte virtual e a mediação cultural. O estudo foi 
desenvolvido sob a metodologia exploratória, com o foco em processos de análise, 
catalogação e recuperação das informações do Museu de Arte Contemporânea e o Museu 
Lasar Segal. O trabalho tem como objetivo a recuperação da informação, com o intuito 
de reduzir o tempo de pesquisa do usuário e trazer-lhe resultados mais satisfatórios. As 
definições adotadas foram "information-as-thing", "information-as-process" e 
"information-as-knowledge". Com base em tais definições, a pesquisa aborda a obra de 
arte como objeto informativo, como documento plástico. Também foram 
observadas problemáticas com relação a definir o que é obra de arte e documento, no 
contexto das artes contemporâneas. Foi ponderado ainda o importante papel que a 
fotografia vem adquirindo no campo artístico ao longo dos anos, seja como documento, 
seja como obra de arte.  Para este estudo, o termo virtual foi definido como aquilo que 
existe em potência (que tem a possibilidade de existir), que não há necessidade da presença 
da obra. Quanto à mediação nos museus de arte, seja físico ou virtual, foi apresentado o 
importante papel das tecnologias da informação e do próprio museu como mediadores das 
artes visuais. O autor conclui que as artes contemporâneas são virtuais na medida em que 
existem mesmo não materializadas. E o museu virtual tem sua importância enquanto 
aquele que reúne as imagens e os documentos das obras, sendo um importante mediador 
entre a arte e o público. 

DUMBRA 
et al, 2013 

O estudo apresenta o processo de virtualização do Museu Histórico Abílio Barreto 
(MHAB) e analisa as possibilidades de apropriação do MHAB, no ambiente virtual, por 
professores em suas práticas pedagógicas com crianças. A pesquisa aborda os museus 
como mediadores no processo de construção do conhecimento histórico. Também reflete 
sobre a temática criança e mídia, questão importante para avaliar a relação entre museus 
e as tecnologias desenvolvidas para gerar interesse em tal público. O estudo apresenta as 
observações feitas a partir da visita virtual ao MHAB e a aproximação existente entre o 
museu e a educação com o foco no ensino de História. Ainda tece análises acerca das 
possibilidades educativas para a aprendizagem histórica e museal para crianças. Por fim, 
abordam-se reflexões acerca das possibilidades de apropriação por professores visitantes 
do museu virtual interativo. O autor conclui que os museus virtuais apresentam 
possibilidades quanto ao acesso imediato, além de permitir novas formas de interação e, 
consequentemente, novas formas de aprendizagem. Com isso, o professor exerce um papel 
importante como mediador na relação visitante-museu, ampliando a visão de 
pertencimento do visitante em relação à História, emergindo percepções, desconstruções 
e interpretações plurais dos sentidos construídos e veiculados pelo museu.  

CAVALC
ANTE, 
2009 

O estudo apresenta uma pesquisa de inclusão digital realizada com 40 jovens, participantes 
de projetos sociais na periferia de Fortaleza – Ceará, chamados “Casa Brasil”. Como 
estratégia metodológica utilizou-se da pesquisa-ação por meio da realização de oficinas, 
mediando a navegação dos jovens em portais de bibliotecas e museus virtuais. O trabalho 
analisou as experiências dos participantes sobre visitações realizadas pela internet.  A 
pesquisa concluiu que os participantes desconheciam sobre a existência de bibliotecas e 
museus na web, e ainda, o fascínio gerado pela pluralidade de temas e imagens 
apresentados aos mesmos. Também foi observado, que há interesse em navegar por 
plataformas de museus e bibliotecas virtuais por parte dos jovens, porém, foi percebido a 
ausência de propostas e projetos pedagógicos que contemplem abordagens de vivências 
ampliadoras da democratização do saber no ciberespaço.  
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MOTTA, 
2020 

Este trabalho discute o uso de exposições museológicas de temáticas históricas disponíveis 
na web como ferramentas metodológicas e didáticas em sala de aula. O estudo foi 
realizado com base em uma pesquisa exploratória e para tanto, foi utilizada revisão 
bibliográfica como metodologia principal. O estudo exemplifica três sequências didáticas 
baseadas no Museu da Acrópole (Atenas), no Museu Britânico (Londres) e no Museu 
Imperial (Petrópolis), que disponibilizam suas exposições e acervos em forma digital. O 
estudo concluiu que os avanços tecnológicos impactam na difusão de informação e 
conhecimento, e que as tecnologias são ferramentas positivas no processo de ensino-
aprendizagem, tornando o conhecimento mais divertido, participativo e dinâmico.  

OLIVEIRA
, 2014 

A pesquisa reflete sobre o ensino de Arte através da utilização das tecnologias de 
informação e comunicação no contexto escolar, principalmente o computador e a internet. 
As reflexões apresentadas são propostas mediante os resultados obtidos na aplicação de 
um questionário para 10 professores de arte do município de Paranavaí – PR. Com o 
recolhimento dos dados, foi possível observar que os professores participantes 
reconheceram a importância e necessidade dos usos de recursos tecnológicos para o 
ensino, porém foram encontrados fatores que limitam o uso mais frequente das tecnologias 
de informação, como: falta de estrutura e recursos nas escolas, falta de preparo e pouco 
conhecimento da utilização das tecnologias como recurso pedagógico. O trabalho concluiu 
que a tecnologia ainda está em processo de inserção e aceitação no contexto escolar. 
Alguns professores ainda estão inserindo e aprendendo a utilizar a internet de forma 
benéfica, buscando criar situações em que o conteúdo da aula faça sentido para o aluno, e 
que contribua para um aprendizado crítico, participativo e significativo. 

SOARES, 
2017 

A pesquisa buscou criar um recurso educacional digital direcionado para o Ensino Médio, 
que garanta a interação entre ensino de arte contemporânea, mídia-educação e museus na 
web. A pesquisa ainda investigou a contribuição das abordagens pedagógicas próprias da 
mídia-educação para a área da Arte/Educação, com possibilidades de interconexão entre 
ensino de arte e mídia-educação, a partir de atividades que relacionem os processos 
criativos e de produção do artista com a apreciação do público. A pesquisa foi de natureza 
aplicada e qualitativa, com caráter exploratório e procedimentos técnicos bibliográficos e 
iconológicos. Para cumprir os objetivos, a pesquisa foi baseada nas concepções 
metodológicas do recurso educacional digital, buscando promover o auxílio para a criação 
e interpretação do mesmo. Ao concluir a pesquisa, percebeu-se a construção de um 
percurso pedagógico apoiado em tecnologias digitais gratuitas, que auxilia o ensino da 
arte contemporânea no Ensino Médio, estabelecendo a capacidade crítica como 
construtora de conhecimento e os meios de comunicação como educadores informais na 
sociedade. 

DE 
ARAUJO, 
2017 

 O trabalho reflete sobre a presença/inexistência da comunicação interativa nos sítios 
eletrônicos para aprendizagem, e o percurso virtual construído pelo visitante. A intenção 
deste estudo é compreender a comunicação interativa em museus virtuais de artes visuais. 
A metodologia empregada foi um estudo exploratório amparado em pesquisa bibliográfica 
e análise documental nos museus virtuais. Foram selecionados museus virtuais de São 
Paulo, Amsterdam e de países de língua inglesa (sendo dois países do continente 
americano, EUA e Canadá; e, dois do continente europeu: Irlanda e Reino Unido). A 
pesquisa concluiu que a interatividade é o grande problema tanto em espaços presenciais 
quanto virtuais. Ressaltou-se ainda que a interatividade nos museus virtuais também está 
em fase de expansão, e que a intermídia e pesquisas de convergências intermidiáticas são 
investigações importantes. Também foi constatado que a lentidão de acesso em 
determinados sítios e a repetição/simulação da diagramação do livro impresso, 
determinam o baixo acesso uma vez que o único objetivo parece ser a divulgação de 
acervo, ao invés da interatividade com o conteúdo. 
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ARRAIS, 
2013 

Esta pesquisa trata sobre possibilidades de educação estética em museus virtuais de arte, 
disponibilizados na Internet em domínio brasileiro (.br), e como as visitações interferem 
nos processos de formação de docentes do curso de Artes. A metodologia utilizada foi a 
pesquisa-ação, que contou com a colaboração de 11 alunos do Curso de Licenciatura em 
Artes Visuais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará 
– IFCE. A pesquisa contou com as gravações dos diálogos reflexivos e registro escrito, 
realizados com base em fóruns e e-portfólios. Os resultados indicam que existem 
possibilidades de educação estética nos museus virtuais. As quais foram vivenciadas e 
estão presentes nas falas dos colaboradores, que também indicam a necessidade de 
políticas educacionais que possibilitem o acesso do museu virtual de arte por alunos da 
Educação Básica, de modo a ampliar as possibilidades de educação estética, e, com isso, 
construir uma educação humanizada. 

BERTOLE
TTI, 2012 

A presente pesquisa apresenta reflexões sobre o que tange às tecnologias digitais, 
especialmente ao computador, à internet, e ao ensino de arte. A pesquisadora apresenta as 
especificidades das tecnologias digitais e suas influências na arte e na cultura. As 
tecnologias são abordadas enquanto linguagem, como ferramenta de pesquisa e como 
suporte para criação. Com base em tais reflexões, a pesquisa apresenta perspectivas de 
apropriação mediante os processos de ensino e de aprendizagem da arte na educação 
formal, evidenciando e propondo interações entre arte, ensino e tecnologia.  

 

A partir dos dez textos apresentados nos resultados da pesquisa, delimitou-se uma discussão para a 
importância da interatividade e da autonomia dos visitantes como forma de estabelecer a mediação cultural, 
saindo de uma mera digitalização dos acervos, para uma ferramenta educacional que desenvolve habilidades 
e competências nos estudantes por meio das visitas virtuais. 

Segundo Hein (1998 apud SOARES, 2017), há quatro tipos de museus que intervêm no processo de 
aprendizagem, investigação e comunicação com seus visitantes, como mostra o Quadro 1. Eles são divididos 
em dois grandes grupos referentes à aprendizagem, e são museus denominados pelo autor como sendo “os 
sistemáticos e lineares” e “os museus construtivos e interativos”.  

 

 

Fonte: SOARES (2017). Adaptado pela autora, 2021.  

 
É possível observar que os museus sistemáticos e lineares são aqueles que geralmente apresentam os 

objetos artísticos ao visitante em uma estrutura fechada, entregam um discurso expositivo e não abrange a 
autonomia dos visitantes. Já os museus construtivos são aqueles que colocam o visitante como receptor ativo 
das mensagens do museu. Nesse tipo de museu é permitido ter autonomia no pensamento para propiciar 
análises, observações, questionamentos e conexão de ideias. Os museus interativos são os que propõem 
estratégias para facilitar a participação do público e estão presentes no mundo virtual (podendo ter sede física 
ou não). São explorados independente de sua localização geográfica. Tais elementos garantem o maior 
envolvimento do visitante e pode ser utilizada como uma ferramenta fundamental no processo pedagógico e 
de mediação cultural (SOARES, 2017). 



 
82 

1° Seminário de Educação e Formação Docente (SedFor) do IFSP Campinas – 06, 07 e 08 de julho e 2021 
 

 
Segundo Teixeira Coelho (2004, p. 248 apud RODRIGUES,2011, p. 97), a mediação cultural está 

relacionada a "Processos de diferente natureza cuja meta é promover a aproximação entre indivíduos ou 
coletividades e obras de cultura e arte". Esta perspectiva da "aproximação" possibilita as relações e trocas de 
saberes entre os apreciadores, promovendo uma melhor compreensão do mundo e uma maior aproximação 
com o objeto de estudo.  

O museu virtual é um espaço de mediação e de relação do patrimônio histórico-cultural com os 
visitantes. É um museu paralelo ao museu físico, e que privilegia a comunicação como forma de envolver e 
apresentar determinado conteúdo (HENRIQUES, 2004, p.11 apud DUMBRA, 2013, p.74). E enquanto 
mediador, a concepção desse museu deve observar questões que se relacionem às tecnologias da informação, 
de modo a atender, da melhor maneira possível, os interesses dos usuários, facilitando-lhe o acesso, de modo 
que esse possa se familiarizar com seu objeto de estudo (RODRIGUES, 2011). 

De Araújo (2017) alerta para a inexistência da comunicação interativa em alguns sítios eletrônicos, 
que podem ocorrer por diversos motivos, como: lentidão de acesso e a repetição e simulação da diagramação 
do livro impresso.   

O museu virtual precisa oferecer vários níveis, perspectivas e dimensões de informação sobre um 
determinado tema. Precisa ir além da disposição do recurso multimídia (impressos, imagens visuais por meio 
de fotografias e ilustrações ou vídeo e áudio), proporcionando informações que não foram filtradas pelos 
métodos tradicionais de organização e apresentação. Superar a forma de disposição das informações dos 
museus tradicionais proporcionam maior interação e com isso despertam maior interesse dos visitantes. 
(RODRIGUES, 2011). Os visitantes não devem voltar-se apenas ao que é exposto, mas também à forma e 
ordem de se expor, sendo essas, talvez, as primeiras observações que devam ser feitas ao se pensar numa 
mediação cultural ou na utilização do museu virtual na prática pedagógica (RODRIGUES, 2011). 

Assim, torna-se essencial na criação e estruturação de projetos de museus virtuais a liberdade para que 
o visitante crie o seu percurso. Isso garante ao visitante a liberdade para escolher os materiais com os quais irá 
se relacionar e proporcionam uma autonomia no processo de aprendizagem (DUMBRA et al, 2013). Quando 
as ferramentas levam o visitante a realizar escolhas, criar conceitos e buscar soluções, elas auxiliam 
diretamente no processo de aprendizagem. E nesse sentido, museus virtuais tem apresentado em seu escopo, 
ferramentas para garantir tal envolvimento (DUMBRA et al,2013). 

Segundo Cavalcante (2009), a interatividade das ferramentas virtuais faz com que a aprendizagem se 
torne mais dinâmica e com isso os museus virtuais aderem ao dinamismo, adquirindo novo status e 
significação. Esse dinamismo permite que os “visitantes virtuais” possam ter acesso às obras de arte 
digitalizadas ou aos clássicos literários. A visualização da obra representada na internet pode gerar processos 
de apreensão diferenciados, uma vez que são observadas diferentes visões de mundo, imaginação, cultura, 
processos cognitivos e representações mentais distintas (CAVALCANTE, 2009). 

Entende-se assim, que o computador e a internet não são apenas ferramentas de informação e 
comunicação, são também instrumentos para a auto expressão e para a construção do conhecimento (SOARES, 
2017). Os museus inseridos no contexto da internet podem aproveitar ao máximo as ferramentas desse 
ambiente, permitindo a interação com o visitante e a construção de novas formas de conhecimento (DUMBRA 
et al, 2013).  

No ensino de artes, por exemplo, as tecnologias, quando bem empregadas e ofertadas, viabilizam a 
criação e a interação com obras artísticas em ambientes virtuais, configurando-se em mais um espaço para 
atividades e pesquisas. A interatividade propicia e facilita a experimentação, favorece a construção de 
conhecimento e amplia o campo de recursos pedagógicos (SOARES, 2017). Nos museus virtuais com 
conteúdo de Arte, pode-se ver um forte apelo para a interatividade (RODRIGUES, 2011). Ana Mae Barbosa 
(2011 apud OLIVEIRA, 2014), uma das mais conhecidas estudiosas de arte e educação no Brasil, elaborou a 
chamada Proposta Triangular. Essa proposta vem designar os componentes desse ensino por três ações 
mentalmente e sensorialmente básicas, trabalhadas de forma integrada e consideradas como ações essenciais 
à educação em arte, são elas: “- A produção (fazer artístico); - A contextualização; - A leitura da obra ou 
imagem”. O conhecimento em arte acontece quando se aprende a relacionar produção artística com apreciação 
estética e informação histórica. Ao considerar as Teorias Críticas no ensino de Arte, o professor buscará 
propiciar ao aluno uma compreensão mais próxima da totalidade da arte, entendendo-a, simultaneamente, 
como forma de conhecimento, como ideologia e como trabalho criador, constituindo-se, portanto, fonte de 
humanização. (BARBOSA, 2011 apud OLIVEIRA, 2014) 
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No ensino de História, é possível contar estímulos lúdicos e de experimentação que levam em 
consideração o desenvolvimento sensório-motor e o representativo.  Dessa forma, o uso de recursos 
disponibilizados na web por museus de história, como ferramenta metodológica e didática, proporciona a 
construção de um raciocínio histórico participativo e crítico. No Brasil, há um processo de digitalização e 
apresentação na internet de espaços museológicos, mais especificamente das exposições por meio de 
fotografias e de software específico (MOOTA, 2020).  

Uma iniciativa que se destaca é o "Era Virtual"3, uma plataforma que reúne acervos de museus e 
exposições em seu site. No próprio site, a equipe apresenta os objetivos dessa iniciativa que visa ampliar a 
divulgação e promoção dos museus brasileiros e seus acervos. O grupo responsável por ele denomina-se 
Empório de Relacionamentos Artísticos, e realiza tais projetos sem fins lucrativos. Já os museus bancam todos 
os custos por meio de projetos de incentivos fiscais da Lei Rouanet. A proposta é promover a visita virtual nas 
mais diversas instituições culturais que se submeterem ao projeto de "digitalização" de seus espaços, acervos 
e exposições (RODRIGES, 2011).  

De acordo com Rodrigues (2011) a plataforma Era Virtual atua na difusão de conteúdo, ampliando o 
alcance sociocultural e turístico, e acaba por democratizar o acesso à informação ao possibilitar que exposições 
virtuais sejam acessadas por qualquer computador por meio da internet de forma totalmente gratuita. Para o 
autor, a plataforma atua como um importante material didático aliado ao ensino e à pesquisa. 

Outra iniciativa, apresentada por Rodrigues (2011), é o projeto Google Arts & Culture4, vinculado ao 
Google e lançado em 2011. Este projeto consiste na reprodução de inúmeras obras de arte de vários dos 
principais museus de arte do mundo. As reproduções são feitas em alta qualidade (tecnologia gigapixel), sendo 
possível observar riquezas de detalhes nas pinturas. A empresa faz uso de toda sua estrutura e tecnologia, como 
o Street View e vídeos em 360º para permitir que o visitante virtual faça um tour pelo interior de alguns museus. 
Tal iniciativa aproxima o visitante da obra artística e dos museus, proporcionando interatividade e autonomia 
de navegação no contato com informações de interesse do visitante (RODRIGUES, 2011). Na plataforma, é 
possível também criar “galerias particulares”, ou seja, o visitante pode selecionar obras de seu interesse, 
organizá-las e compartilhá-las. Essa ação constitui uma outra forma de experimentação interativa e de 
desenvolvimento da autonomia, já que ocorre o desenvolvimento da habilidade de autoria e curadoria de obras 
(DE ARAUJO, 2017). 

As duas ferramentas, a Era virtual e o Google Arts & Culture, apresentam recursos que proporcionam 
interatividade e liberdade em suas visitas, garantindo a possibilidade de explorar os detalhes das obras, ao 
invés de apenas oferecer informações das obras de um único ponto de vista. (ARRAIS,2009). 

Essa diferença na visitação aos museus virtuais pode ser explorada como prática pedagógica. Porém, 
é necessária uma formação docente em busca de novos caminhos para a construção dos conhecimentos 
relacionados com a realidade em que vivemos.  

Para compreender a arte produzida pelos meios eletrônicos, os alunos necessitam de novas 
perspectivas que estão diretamente associadas a novos conhecimentos. É essencial também que o professor 
utilize os recursos e reflita antes de mediar o ensino das artes na atualidade (BERTOLETTI, 2012). O educador 
tem papel fundamental ao preparar os estudantes para receber as informações existentes nos meios de 
comunicação, na educação formal e não-formal. Nesses espaços, é ele quem irá mediar e oportunizar o 
processo e o encontro entre o estudante e o museu, para que ele seja capaz de decodificar e interpretar o 
conteúdo, e estimulando uma conscientização tanto da recepção quanto da produção das imagens (MACIEL, 
2007 apud SOARES,2017).  

É função do educador munir-se de tais recursos e estratégias para tornar-se, assim, uma ponte na 
valorização do patrimônio histórico-cultural, por meio da experiência e da vivência (SCHLEY, 2016). 

Enfatizar a função de mediador e a postura do professor enquanto ponte é dar as condições para que o 
estudante se aproxime do conteúdo, propiciando a liberdade de construção do próprio conhecimento. 
(MOTTA,2020). É na experimentação e exploração, trabalhando ativamente com liberdade e tempo, por si 
mesmo, que o estudante aprende (MUNARI, 2010 apud MOOTA, 220 p.250). 

Dessa maneira, é fundamental por parte do professor, questionar sobre métodos didáticos tradicionais, 
redefinir o seu papel no processo de ensino e de sua relação e interação com os alunos (BERTOLETTI,2012). 

 
3 Disponível no endereço <http://www.eravirtual.org/> 
 
4 Disponível no endereço <https://artsandculture.google.com/> 
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Em uma pesquisa realizada por Cavalcante (2009), intitulada “Mediações de leitura em meio virtual: 
os jovens e a internet”, a autora apresenta uma experiência de utilização de plataformas de museus virtuais 
como ferramenta no processo de ensino e na mediação cultural. A pesquisa foi realizada em espaços de 
inclusão sociodigital chamados de “Casa Brasil” na cidade de Fortaleza e contou com a realização de três 
oficinas de quatro horas cada, previamente programadas, com o apoio das coordenações das Casas e de 
monitores da pesquisa.  

Os monitores realizaram a inscrição e mediaram a navegação dos participantes em portais de 
bibliotecas digitais e museus. Os conteúdos apresentados estavam voltados para fomentar a leitura e despertar 
o interesse dos jovens pelo conhecimento e patrimônio documental. O público foi constituído por jovens com 
faixa etária entre doze e dezenove anos, cursando ensino fundamental e médio, num total de quarenta jovens. 
Os sites visitados foram: site do LivroClip (considerada a primeira livropédia), Educarede (portal educativo 
para alunos e educadores), a revista Mnemozine (publicação virtual de literatura e arte em meio digital), o site 
do Museu Virtual de Arqueologia e o site do Museu Virtual de Artes do Uruguai - MUVA, que oferece ao 
visitante vista panorâmica do museu virtual. (CAVALCANTE,2009). 

Após a realização das oficinas e a visita às plataformas, a pesquisadora pode concluir que: a) Todos 
os jovens que participaram da pesquisa tinham familiaridade com a internet. b) Os jovens utilizavam a internet, 
principalmente, para acessar redes sociais, jogos e entretenimento. c) Verificou-se também que 100% dos 
jovens participantes das oficinas desconheciam a existência dos museus e bibliotecas virtuais sendo novidade 
para eles, tudo o que foi apresentado. d) O termo patrimônio, continuamente utilizado nas oficinas para se 
referir aos acervos dos museus virtuais, causava certa estranheza aos jovens. Os resultados evidenciaram que 
a experiência provocou um encantamento em grande parte dos deles, especialmente, em relação às estratégias 
utilizadas pelos sites quanto à atratividade, interatividade, conteúdos e abordagens. Observou-se ainda nessa 
pesquisa, como a utilização da mediação do professor foi fundamental para apresentar recursos desconhecidos 
pelos jovens. Assim, a mediação permitiu apresentar novos dispositivos de configuração e apropriação de 
informações. (CAVALCANTE,2009). 

Nessa mesma perspectiva, Schiley (2016) enfatiza que os museus preservam a cultura e a história de 
diversos povos em diferentes momentos da humanidade, e desta forma, proporcionam uma humanização dos 
sentidos. Para ela, a experiência com plataformas virtuais interativas faz com que os museus se tornem um 
local de pertencimento, quando os sujeitos o veem como lugar de aprender e de troca de saberes. A autora 
enfatiza, desta forma, a necessidade da aproximação do espaço escolar com espaços não formais, e por mais 
dinâmicas que possibilitem maior participação dos alunos durante o processo de construção do conhecimento 
(SCHILEY, 2016). 
 
CONCLUSÕES 
 

Os museus são ambientes de formação e o seu acesso proporciona reflexões sobre os saberes e as 
estratégias que serão mobilizadas. Elas rompem com limitações conceituais e práticas da educação, além de 
serem ambientes que proporcionam experiências e trocas diferentes das que acontecem em sala de aula. Os 
museus físicos constroem uma narrativa visual e os museus virtuais potencializam e garantem o acesso a tais 
construções, garantindo ao visitante experiências importantes para o desenvolvimento de conhecimentos e para 
apropriação dos patrimônios culturais.  

Com base nos dados levantados nesta pesquisa, foi possível concluir que os museus virtuais são 
espaços que possuem uma função importante na mediação cultural, pois permitem o acesso rápido a obras e 
informações, reduz fronteiras para o contato com o patrimônio cultural de diversas localidades e é um espaço 
em potencial para o desenvolvimento de habilidades.  

No entanto, ao longo deste estudo percebeu-se que há poucas ofertas de plataformas de museus 
virtuais, e as existentes ainda apresentam pouca interatividade, apenas descrevendo as obras e passando 
informações históricas. Essa falta de interatividade torna a visitação não prazerosa, além de não dar autonomia 
ao visitante já que não permite que ele mesmo crie seu próprio percurso. 

Também foi possível concluir que ainda existe um baixo número de estudos sobre os temas:  
plataformas de museus virtuais, uso dos museus virtuais como ferramenta pedagógica e conhecimento do 
docente na utilização dessas ferramentas, principalmente quando as plataformas são a Era Virtual e o Google 
Arts & Culture.   
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Por fim, são necessários novos estudos que envolvam a temática dos museus virtuais, como ferramenta 
pedagógica, no processo ensino-aprendizagem, juntamente com uma formação docente que fomente a 
utilização desses novos recursos em suas práticas pedagógicas.  
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RESUMO: Pelo viés da Análise do Discurso Francesa, este trabalho dá visibilidade à relação entre a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (DUDH, 1948) e o discurso artístico dos Parangolés (1960), de Hélio Oiticica (1930-
80). A partir de práticas reflexivas, que foram realizadas no 1º Bimestre de 2020, em uma escola da rede pública de 
Campinas (SP), com alunos do Ensino Médio (com idades entre 15 e 18 anos), este trabalho materializa uma compreensão 
dos sentidos da igualdade e da diferença que a DUDH e os Parangolés suscitam e como repercutem na identidade do 
aluno sujeito em formação. Os alunos foram motivados por meio de leituras individuais da DUDH, da sensibilização com 
a visualização de vídeos do YouTube tocantes a ela e aos Parangolés, da discussão coletiva desses materiais e da produção 
de respostas individuais enviadas por e-mail a um questionário acerca da DUDH na sua relação com os Parangolés. Nesse 
entrelaçamento significante que traz a DUDH – e sua relevância na visibilidade dos direitos humanos como fundamentais 
para a construção da cidadania – em uma relação com o discurso artístico dos Parangolés, evidenciou-se a urgência de 
se proporcionar na escola práticas de aprendizagens que perpassam os direitos humanos e que repercutam na construção 
da identidade e na formação cidadã do aluno. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Declaração Universal dos Direitos Humanos; Educação; Identidade; Formação cidadã, 
Parangolés. 
 
 
INTRODUÇÃO 

O Ensino Médio é uma etapa constituída de desafios, medos e possibilidades que impactam os 
estudantes em sua formação e, nesse sentido, estes são enfrentados também conforme o indivíduo se reconhece 
como ser humano repercutido por seus direitos e deveres. Mas como o aluno se compreende e se fortalece 
como ser humano? Como essas reflexões repercutem na identidade do  aluno sujeito em formação?   

Segundo Ciampa (2001, p. 36),  o humano “é vir-a-ser humano. Identidade humana é vida! Tudo o 
que impede vida impede que tenhamos uma identidade humana”. E o que impede vida? A desigualdade social, 
a censura, o silenciamento, a intolerância, o racismo, a violência, as arbitrariedades, os maus-tratos… A 
desumanidade repete-se numa visibilidade cotidiana, impressionando o olhar e a escuta dos indivíduos. Como 
resistir? Urge, assim, que o aluno possa vivenciar formas de compreender, de (se) reconhecer, de resistir, de 
ser reconhecido como ser humano atravessado por suas liberdades e direitos e que seja suscitado por  uma 
educação pautada e transformadora pelos direitos humanos.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH, 1948, art. XXVI) ressalta que a educação 
é um direito humano. Nesse sentido, quando alicerçada pelos Direitos Humanos, a escola contribui para a 
construção da democracia, especialmente nas sociedades atuais, “tão marcadas pela exclusão e pelas violações 
sistemáticas dos direitos fundamentais dos indivíduos e dos grupos, pela permanência das desigualdades, 
preconceitos e discriminações” (CANDAU, 2013, p.46). De acordo com as Diretrizes Nacionais de 
Educação em Direitos Humanos (DNEDH, 2013, p. 7), os “direitos humanos são aqueles que o indivíduo 
possui simplesmente por ser uma pessoa humana, por sua importância de existir”. É importante, portanto, 
indagar: todos os indivíduos têm conhecimento da relevância da DUDH em seu cotidiano? E, nesse sentido, 
cabe também perguntar: ao ter contato, na escola, com a DUDH, compreendendo-a numa relação com os 
Parangolés, como o aluno é afetado em sua identidade?  
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Por conseguinte, a partir de práticas reflexivas desenvolvidas com alunos do Ensino Médio durante as 
aulas de Língua Portuguesa e Arte, de uma escola da rede pública localizada no Bairro São Bernardo, em 
Campinas (SP), no 1º semestre de 2020, este trabalho em questão proporcionou visibilidade à Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (DUDH, 1948) numa relação com o discurso artístico dos Parangolés (1960), de 
Hélio Oiticica (1930-80), o que permitiu, através das contribuições dos alunos, compreender os sentidos da 
igualdade e da diferença que esses materiais emanam e como eles produzem efeitos na identidade do aluno 
sujeito em formação.  

No entender de Candau (2013, p. 141), a educação em Direitos Humanos historicamente se fortaleceu 
tendo como referência básica o tratamento dos Direitos Humanos segundo a perspectiva da “afirmação da 
liberdade, da igualdade e da universalidade”. E o respeito às diferenças que também significam cada ser 
humano? Como a identidade do sujeito aluno se constitui pelos sentidos da igualdade e da diferença? Ao serem 
afetados pela DUDH na sua relação com os Parangolés, os alunos puderam compreender a relação de sentidos 
da igualdade e da diferença que os atravessa e como os afeta na sua identidade, porque não há sujeito fora da 
história, assim como não há identidade fora da história (ORLANDI, 1998, p.  204). 

O objetivo desta proposta de atividade, envolvendo a DUDH numa relação com o discurso artístico 
dos Parangolés, articulada com a produção de sentidos de igualdade e diferença, tem em seu desenvolvimento 
o foco no fortalecimento da dignidade humana e, consequentemente, no trabalho com a identidade do sujeito 
aluno. Invocamos essa perspectiva enquanto um tema pertinente para a educação democrática  e na formação 
cidadã do aluno. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO 

Trabalhar a relação da DUDH com o discurso artístico dos Parangolés, de Oiticica, por meio de 
práticas reflexivas com alunos do Ensino Médio e do entendimento deles sobre esses materiais e seus efeitos 
de sentido na sua identidade, demandou considerar que a identidade está sempre exposta a deslocamentos, 
sendo definida, conforme Stuart Hall (2011, p. 13), “historicamente e não biologicamente”. A identidade torna-
se, ainda nas palavras do autor, uma ‘celebração móvel’: formada e transformada continuamente em relação 
às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam”. Dessa 
maneira, a identidade está sujeita aos movimentos de sentidos que a afetam continuamente e, considerando, o 
aluno – sujeito em formação – a escola tem um papel fundamental na construção de sua identidade e na sua 
formação cidadã. 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH, 2007, p. 31) coloca a escola como 
“um espaço social privilegiado onde se definem a ação institucional pedagógica e a prática e vivência dos 
direitos humanos” (PNEDH, 2007, p.31). Orlandi (2007, p.309) afirma que a educação em direitos humanos 
atravessa a questão do sujeito na escola, isto é, no “seu trabalho de identificação na relação com o 
conhecimento, seja do mundo, seja da realidade natural ou da realidade social, onde ele mesmo se inclui” 
(ORLANDI, 2007, p. 207).  

Por isso, quando o aluno é incitado por práticas de aprendizagem que envolvam os Direitos Humanos, 
há um entendimento maior de si mesmo e de sua relação com os outros indivíduos que perpassam seu cotidiano, 
afetando a construção de sua identidade e na sua formação cidadã, porque, em sua elaboração, os direitos 
humanos “vão surgindo com o desenvolvimento de uma necessidade de se significar o valor da pessoa humana 
e de um ideal de liberdade que se vai constituindo através de sucessivas gerações” (ORLANDI,  2007, p.309). 

Além disso, para Aquino e Borba (apud CERQUEIRA, 2018, p. 130), a cidadania, quando pensada 
como prática dos direitos humanos, “coloca as condições de possibilidades para o surgimento da convivência 
sustentável da democracia e de uma prática de inclusão social”, porque “não há democracia sem o exercício 
dos direitos e liberdades fundamentais”, conforme os dizeres de Candau (2013, p. 47). Em conjunto com esses 
pontos de vista, a relação de identificação do aluno, na escola, constitui-se, irremediavelmente, numa relação 
entre interlocutores, numa demanda de afetar o outro e ser afetado por esse outro no fio da interlocução. E, por 
assim dizer, o aluno numa relação com outro(s), quando sendo incitado numa escola democrática, plural e 
atenta aos direitos humanos em suas práticas, também está sujeito a ser afetado em sua identidade e na sua 
formação cidadã. Mas como os Parangolés, de Hélio Oiticica, permitem refletir sobre o respeito aos Direitos 
Humanos? Que relações de sentidos são possíveis entre a DUDH e os Parangolés? 
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Fotografia 1 (imagem à esquerda) - Hélio Oiticica/Nildo da Mangueira veste Parangolé “Estou Possuído” 
Fotografia 2 (imagem à direita) - Hélio Oiticica/Nildo da Mangueira com Parangolé P15, Capa 11, Incorporo a 

Revolta”, 1967. 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte da imagem à esquerda: JACQUES, 2001, p. 40.  
Fonte da imagem à direita: http://enciclopedia. 

itaucultural.org.br/obra12915/parangole-p15-capa-11-
incorporo-a-revolta. Acesso em: 25 jan. 2021. Foto: Claudio 
Oiticica. 

 
 

Os Parangolés denominados “Estou possuído” e “Incorporo a Revolta” dão visibilidade a expressões 
do corpo do popular em situações cotidianas. De acordo com Souza (2006, p. 91), movidas pelos sentidos do 
social do morro da Mangueira e do próprio carnaval, as obras de Oiticica passaram a incorporar “discursos e 
imagens de povo, cultura e identidade”. Nesse sentido, os Parangolés são materialidades artísticas vestíveis 
que,  imbricadas no corpo de quem as veste e que dançam com esse corpo, também provocam o espectador 
que acompanha o corpo em movimento.  

Dessa maneira, é na visibilidade dessa relação com o popular que se metaforiza o Parangolé, e, por 
assim dizer, os Parangolés promovem uma liberdade de expressão que é suscitada por todo indivíduo que os 
veste, incorporando à obra artística seus gestos, ações e movimentos únicos, num happening, que é uma 
encenação artística improvisada, com pessoas comuns, em um espaço informal, como a rua – sem divisões 
entre público e participantes nesse acontecimento. E essa encenação não se constitui apenas como uma 
experiência artística pessoal, mas também como uma experiência vivenciada e compartilhada com o coletivo, 
por meio do público.  

A cada nova incorporação, o Parangolé atualiza uma nova experiência, tanto individual quanto 
coletiva; uma nova relação entre arte e público, possibilitada pela manifestação do contínuo incorporar de um 
e/com outros num espaço improvisado e público. Trata-se de uma experiência individual e, ao mesmo tempo, 
uma experiência coletiva humana que se exprime em manifestação popular, produzindo o efeito de uma 
visibilidade de um e de todos que ressoa em sentidos de igualdade e de uma diversidade da cultura popular 
brasileira – a qual reclama o respeito aos sentidos da diferença. É na visibilidade dessa diversidade e das 
diferenças que se atualiza no Parangolé um forte respeito à dignidade humana.  

Como a proposta desse trabalho é relacionar o discurso artístico dos Parangolés  (que evoca a 
valorização da manifestação popular como expressão de liberdade, autoexpressão e identidade popular) à 
DUDH, especificamente no que concerne à construção da cidadania evidenciada em práticas escolares, 
consideramos a seguir elementos da DUDH sobre sua origem, importância e compreensão no que consideram 
direitos humanos, além da análise que trata do respeito às diferenças como ponto fundamental para a 
construção da dignidade humana e para a identidade e formação cidadã do aluno. 

A preocupação com a dignidade humana ganhou grande repercussão quando vieram ao 
conhecimento do mundo as atrocidades cometidas durante a 2a Guerra Mundial, a qual mostrou a enorme 
capacidade de autodestruição do ser humano. O desrespeito à dignidade humana exigiu fortes ações por parte 
dos líderes de diversos países, o que levou à formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Segundo Fábio Konder Comparato (2003, p. 210), “as consciências se abriram, enfim, para o fato de que a 
sobrevivência da humanidade exigia a colaboração de todos os povos”. Colaboração essa que buscava a 
“reorganização das relações internacionais com base no respeito incondicional à dignidade humana”. Assim, 
a DUDH (assinada em 10 de dezembro de 1948) que,  composta por um Preâmbulo com seus 7 Considerandos 
e 30 artigos, afirma os direitos básicos e as liberdades fundamentais e essenciais de todo ser humano.  

Krueger e Haracemiv (2016, p. 4) atestam que, ao se analisar a trajetória histórica dos Direitos 
Humanos, “a luta pela efetiva implantação da DUDH foi marcada por lutas liberais contra a injustiça e a 
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dominação […]”.  Segundo as autoras, “se trata de uma história que assinala momentos de contradições e 
ambiguidades”, porque:  

A Carta Magna, 1215, a Declaração de Direitos de Virgínia, 1689, e a Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão, 1789, deixam claro que, apesar de buscarem a igualdade de direitos 
[...] em momento algum conferem esses direitos a seus semelhantes campesinos, negros ou 
escravos, ainda que reconheça sua natureza humana. É preciso ter em mente que para estes 
sujeitos discriminados e marginalizados que viveram na pele a experiência da desigualdade 
e da diferença o discurso da igualdade não faz sentido, pois não a experimentaram. Para estes 
o discurso faz parte de sua memória histórica e social. (KRUEGER; HARACEMIV, 2016, 
p.4). 

 
Retomando as palavras de Krueger e Haracemiv (2016, p. 4), – “para estes o discurso faz parte de 

sua memória histórica e social” –, importa responder às seguintes perguntas: quem são os “estes” para quem o 
discurso da igualdade não faz sentido? Como compreender nos sentidos de igualdade, expressos na DUDH, 
que os sentidos das diferenças também se significam?  

Pierucci (1999, p. 7 apud CANDAU, 2013, p. 142-143) traz importantes considerações sobre a 
urgência de pensar a articulação entre direitos da igualdade e direitos da diferença. Ele elabora o chamado ao 
direito à diferença, isto é, o direito de ser pessoal e coletivamente diferentes uns dos outros. De acordo com as 
conceituações de Pierucci (apud CANDAU, 2013, p. 143), o direito à diferença também passa pela dignidade 
humana. Nesse aspecto, como bem ressalta Candau (2013, p. 144), “hoje em dia não se pode falar em igualdade 
sem incluir a questão da diversidade, nem se pode falar em abordar a questão da diferença dissociada da 
afirmação da igualdade”. A autora considera, tratar-se de articular o direito à diferença e à igualdade, “sem 
que um anule o outro, ou o deixe na penumbra, relativizando sua importância” (CANDAU, 2013, p. 144), 
demandando, assim, uma mudança de olhar, ou seja “a passagem da afirmação da igualdade ou da diferença 
para a da igualdade na diferença”. Mas é importante observar que a “igualdade não está oposta à diferença e 
sim à desigualdade. Diferença não se opõe à igualdade e sim à padronização, à produção em série, a tudo o 
“mesmo”, à “mesmice” (CANDAU, 2013, p. 144).  

A DUDH (1948, p. 4) esclarece que é fundamental que toda a sociedade se esforce, “através do 
ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas 
progressivas [...], por assegurar o seu reconhecimento”. Para tanto, é fundamental que o aluno tenha acesso a 
um processo de ensino e aprendizagem que mobilizem a trajetória histórica dos Direitos Humanos e que 
proporcionem visibilidade à textualidade da DUDH e seus efeitos de sentidos no cotidiano das pessoas. 

É na compreensão da historicidade dos Direitos Humanos que se podem movimentar silenciamentos 
e deslocar outras relações de sentido, como produzir no aluno um olhar para o direito à igualdade na diferença. 
Quando afetado por essa perspectiva, o aluno se fortalece como ser humano o que o mobiliza a articular suas 
experiências escolares em conjunto com os direitos humanos no que diz respeito à construção de uma 
sociedade mais empática, justa e democrática e toma consciência de sua relevância na sociedade, pois “o 
sujeito não resiste por ‘mágica’, ou por voluntarismo, mas por condições que abrem para ele um espaço 
politicamente significado em que os sentidos podem ser outros [...]” (ORLANDI, 2015, p. 192).  

 

MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Este trabalho se ancora na Análise do Discurso Francesa, compreendendo que língua e história se 

constituem numa relação de entrelaçamento, pois pensar a língua, discursivamente, é não reduzi-la “ao jogo 
significante abstrato. Para significar, ela é afetada pela história” (ORLANDI, 2001, p. 27). Esse olhar 
discursivo considera “a língua no mundo com homens falando, considerando a produção de sentidos enquanto 
parte de suas vidas, seja enquanto sujeitos seja enquanto membros de uma determinada forma de sociedade” 
(ORLANDI, 2003, p.16). Sendo assim, ao analisar, pelo viés do discurso, a DUDH numa relação com os 
Parangolés, procurou-se, através de propostas de atividades concernentes à leitura da DUDH e à compreensão 
de vídeos, tocantes a ela e aos Parangolés, e discussão coletiva desses materiais,  estabelecer práticas reflexivas 
de sensibilização dos alunos sobre sua identidade, considerando como se compreendem como ser humano 
repercutido em suas liberdades e direitos, nos significados produzidos pela língua(gem), no movimento da 
história, da memória. 
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As atividades foram desenvolvidas com quatro turmas de estudantes do Ensino Médio5. Devido ao 
isolamento social ocasionado pela expansão da Covid-19, essas atividades foram divididas em dois momentos: 
em práticas reflexivas presenciais (2 a 19 de março de 2020) e em práticas reflexivas a distância (27 de 
abril a 21 de maio de 2020).  O público-alvo foram duas turmas do 1º ano, nas aulas de Português, e duas 
turmas do 3o ano, nas aulas de Arte. Durante 2 aulas semanais, totalizando 6 aulas para cada turma, 
participaram dessas práticas, presencialmente, 122 estudantes, o que corresponde assim: do 1o ano, 36 
estudantes da turma 1 (14 alunas e 22 alunos) e 33 estudantes da turma 2  (17 alunas e 16 alunos). E do 3o ano, 
25 estudantes da turma 3 (11 alunas e 14 alunos) e 28 estudantes da turma 4 (15 alunas e 13 alunos).  

As práticas presenciais permearam a leitura individual da DUDH, discussão coletiva de sua 
textualidade e a sensibilização a dois vídeos de YouTube6, objetivando chamar a atenção dos estudantes para 
a historicidade dos Direitos Humanos e dos reflexos da DUDH no cotidiano das pessoas. Também, através de 
dois vídeos veiculados pelo site YouTube7 acerca dos Parangolés, que depois de assistidos e debatidos pelos 
alunos em sala de aula com a dinamização da professora, buscou-se sensibilizar o olhar dos estudantes para o 
discurso artístico que eles suscitam. Por sua vez, as práticas a distância consistiram em contribuições enviadas 
por e-mail pelos alunos a quatro questões reflexivas sobre a DUDH e o discurso artístico dos Parangolés.  

É preciso destacar que o impacto do isolamento social provocado pela expansão da Covid-19 e a 
dificuldade de adaptação a ela afetou de maneira significativa este trabalho. A nova rotina escolar, trouxe outro 
ritmo de estudos e de compreensão dos saberes. Exemplo disso foram as dificuldades de acesso à internet por 
parte de muitos alunos e de outros que não tinham celular ou computador, ou, ainda, dos que não tinham 
habilidades de letramento, linguagem e cultura digital. Consequentemente, dos 122 estudantes que 
participaram das práticas presenciais, apenas 32 estudantes enviaram por e-mail suas reflexões sobre algumas 
das quatro questões reflexivas que deram continuidade às reflexões que ocorreram durante o período 
presencial. Do 1º ano do Ensino Médio, 21 estudantes colaboraram com suas reflexões, sendo 9 estudantes (6 
alunas e 3 alunos) da turma 1, e 12 estudantes (7 alunas e 5 alunos) da turma 2. Também, 11 estudantes do 3o 
ano do Ensino Médio, sendo 6 estudantes (4 alunas e 2 alunos) da turma 3, e 5 estudantes (2 alunas e 3 alunos) 
da turma 4.   

Durante as práticas reflexivas realizadas à distância, as quatro questões reflexivas solicitadas aos 
alunos por e-mail refletem o processo de aprendizagem presencial que se deu entre a DUDH e os Parangolés 
– quando da leitura e discussão do texto da Declaração e da compreensão e discussão dos vídeos em sala de 
aula tocantes a ela e aos Parangolés. Semanalmente, uma dessas questões foi disponibilizada no Google Drive 
da Escola donde se obteve as 32 respostas enviadas pelos estudantes a cada uma delas. As perguntas enviadas 
foram: De acordo com o que foi discutido em sala de aula e a partir de suas próprias impressões, do que trata 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH? Qual a relevância da DUDH no cotidiano dos seres 
humanos? Como a DUDH afeta o aluno na sua identidade? Como se compreende a DUDH numa relação com 
os Parangolés?   

 

RESULTADOS 

A partir do gesto interpretativo nas formulações apresentadas pelos alunos às quatro questões 
reflexivas, observou-se que a DUDH é compreendida como uma textualidade normativa, pois nessas 
formulações há expressões e enunciados que fazem alusão a normas e regras para viver e conviver com outros 
em sociedade. São expressões e enunciados que parafraseiam relações de sentido de igualdade e diferença e 
de igualdade e liberdade, afetando a identidade dos sujeitos nas situações cotidianas.  

Segundo esses pontos de vista, conviver em sociedade exige compreender que a Declaração “garante 
a liberdade de expressão e a igualdade entre as pessoas” (A2), “protege e garante os direitos de toda 
identidade” (B18), “o direito de ir e vir, de se expressar, de ser tratado como qualquer outra pessoa, mesmo 
sendo diferente” (A4); “os direitos das pessoas, inclusive de se expressar e de ser tratado igual aos outros e de 

 
5 São turmas nas quais ministro aulas. Os nomes dos 32 alunos, cujas contribuições enviadas por e-mail nas Atividades a 
distância compõem esse trabalho, receberam nomes fictícios nomeados de turma A, B, C e D e por números formatados 
em: A1, A2, ...B1, B2, ...C1, C2, ...D1, D2, ...  
6 Os vídeos “Pra Entender Os direitos humanos em 2 minutos” e “A história dos Direitos Humanos” . 
7 Os vídeos “As obras de Hélio Oiticica” e “Experimentação Parangolé Pamplona”.  
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não passar por preconceito porque não é isso” (A5). A Declaração “é um documento universal que garante o 
direito das pessoas serem tratadas iguais como as outras também de serem respeitadas mesmo sendo diferente 
de outra pessoa” (B19); “Através da Declaração dos direitos Humanos podemos ter o direito de se expressar, 
de dar a própria opinião e ser tratado com respeito, independente de raça, cultura e gênero, por exemplo” (A1); 
“a Declaração nos ensina a tratar a todos de maneira igual e respeitar o jeito de cada um” (C23); “é do direito 
à igualdade e à que a Declaração fala” (C26). “[…] inclusive mesmo eu me achando diferente dos meus amigos 
ela diz que eu tenho que ser tratado igual a eles” (B21) (grifos nosso 8). 

Nota-se que a relação entre a igualdade e a diferença é fortemente verbalizada nas noções que 
reivindicam tanto o direito de todo ser humano a ser tratado de forma equitativa quanto o de ser respeitado nas 
suas diferenças, porque, entre outras formulações, “muitos seres não reconhecem outros seres como 
humanos” (A3). Por isso, “A Declaração dos Direitos Humanos é importante para todos nós, ou seja, para 
que não sejamos tratados como objetos, para que sejamos tratados como iguais com nossas diferenças” (A6) 
e “Podemos citar o Artigo 1 da Carta da Declaração dos Direitos Humanos: ‘Todos os seres humanos nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos” (C27) (grifos nosso). 

A articulação entre igualdade e diferença é trazida pelos alunos numa relação com a identidade do 
sujeito, ou seja, em formulações segundo as quais a Declaração “defende uma identidade a todos nós: 
identidade de seres humanos. E é assim para que sejamos tratados igualmente por TODOS” (B7); porque 
“há pessoas de vários jeitos diferentes com identidades diferentes, mas que não deixam de ser seres humanos 
por serem diferentes” (A9) e, “quando nós reconhecemos como ser humano, reconhecemos nossa 
identidade” (B11); “conhecer a Declaração é muito importante para os jovens porque os ajuda a compreender 
e a interpretar suas necessidades e a sua própria identidade” (B14); “a identidade é o modo como nos 
identificamos e somos identificados. Também, a Declaração ela “remete à identidade e ao reconhecimento 
de um indivíduo como pessoa humana” (A8); retrata que, “independente da identidade que um ser humano 
escolhe ter, os direitos são iguais (B10)”; “expressa os direitos de todo ser humano” (B11), “garante a 
liberdade de expressão e a igualdade perante a sociedade, independente da identidade da pessoa” (B12); 
“ajuda a nos fortalecer como cidadãos e a fortalecer nossa própria identidade” (B13) (grifos nosso). 

O contato com a DUDH na escola revelou-se uma ação fundamental para a formação cidadã do 
aluno. Como explicitado nas respostas dos alunos, a Declaração “ajuda a nos fortalecer como cidadãos e a 
fortalecer nossa própria identidade” (B13). “Todo mundo fala em ser cidadão de bem, mas precisa antes 
aprender a respeitar as pessoas como elas são e sem preconceito” (C22); “Conhecer a Declaração dos Direitos 
Humanos gera autoconsciência no aluno sobre os seus direitos como pessoa humana em ser um cidadão 
melhor” (B15), pois “quando o aluno tem noção dos seus direitos ele aprende a ter senso crítico e reivindicar 
os seus direitos como cidadão, e aprende a respeitar o limite do outro por ser seu semelhante” (B16). “É 
importante conhecer nossos direitos e lutar por eles, quando notamos uma situação que nos fere em nossa 
dignidade. É o que nos torna melhores cidadãos” (B17); “quando respeitamos a Declaração dos Direitos 
Humanos, respeitamos também as outras pessoas e somos melhores cidadãos” (B20) (grifos nosso). 

 De acordo com as formulações elaboradas pelos alunos, observa-se que a liberdade, a igualdade e a 
diferença e identidade mostraram-se como regularidades significantes na compreensão da DUDH, o que 
também se mostrou na sensibilização relativa aos Parangolés, de Hélio Oiticica, uma vez que os alunos 
compreenderam que a diversidade e as diferenças, quando visibilizadas, mostram também que outros direitos 
são colocados em movimento, produzindo seus efeitos, como a liberdade de expressão, porque “os Parangolés 
promovem a liberdade de expressão de muitas pessoas desconhecidas” (C24); “[…] Com o Parangolé não 
tem preconceito” (D31); “[…] O legal é que qualquer pessoa pode vestir ele e dançar do jeito que quiser e 
ninguém acha ruim isso” (D32).  “[…] cada Parangolé se expressa à sua maneira, é o que dá identidade a eles” 
(C25); “O Parangolé é a identidade de quem dança nele, assim, todos são igualmente únicos e diferentes 
também” (D29); essa igualdade e diferença expressa também está presente nas falas relacionando-se com a 
DUDH, considerando que “ao mesmo tempo que os parangolés em ação parecem ser iguais, cada um tem sua 
particularidade. É do direito à igualdade e à particularidade que a Declaração fala. É desse desejo de ser 
respeitado, igualmente, na sua diferença que é algo transformador para cada ser humano e é o que os Parangolés 

 
8 As marcações com negrito, com sublinhado, com negrito em amarelo e com negrito em verde correspondem a um modo de visualizar 
expressões que se repetem nas formulações dos alunos e que movimentam significados a expressões liberdade de expressão, 
igualdade, identidade, reconhecimento como ser humano. 
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mostram pra gente” (C26). “Os Parangolés expõem diretamente a identidade de cada pessoa que os veste e que 
se expressa livremente da sua maneira e sendo respeitado igual como os outros” (D28). Assim “a identidade 
de toda pessoa precisa ser respeitada e os Parangolés mostram isso, pois cada um que veste o Parangolé 
movimenta o corpo da sua maneira” (B21); “Com o Parangolé as pessoas são tratadas igual às outras e sem se 
preocupar de dançar diferente” (D30) (grifos nosso). 

 

CONCLUSÕES 

Por meio das atividades desenvolvidas com os alunos do Ensino Médio e do entendimento deles da 
DUDH numa relação com o discurso artístico dos Parangolés, de Hélio Oiticica, permitiu-se compreender os 
sentidos da igualdade e da diferença que esses materiais permitem emanar e seus efeitos na identidade do aluno 
sujeito cidadão em formação. 

Com esse trabalho, observou observou-se que o Parangolé, deslocando-se em diferentes espaços 
e situações do cotidiano, como a sala de aula, metaforiza uma visibilidade humana que se sustenta na 
articulação com o respeito de todos os sujeitos serem tratados como iguais nas suas diferenças. E falar de 
igualdade significa também falar de diferença, como foi apresentado nas formulações dos alunos ao evocarem 
a DUDH, pois, o indivíduo quando não é tratado de maneira equitativa e não é respeitado na sua própria 
diferença, ele tem sua dignidade lesada e o reconhecimento de si mesmo como ser humano afetado. Tem-se, 
nesse caso, a objetificação do indivíduo, como colocado pelos alunos (“muitos seres não reconhecem outros 
seres como humanos” - A3. Por isso, “A Declaração dos Direitos Humanos é importante para todos nós, ou 
seja, para que não sejamos tratados como objetos, para que sejamos tratados como iguais com nossas 
diferenças” - A6), uma vez que, sendo tratado dessa maneira, como objeto, o indivíduo está sujeito ao 
silenciamento de sua humanidade, ou seja, de sua identidade humana que lhe é constitutiva.  

Por conseguinte, esse trabalho, que se materializa através das formulações dos alunos – na 
compreensão da DUDH na sua relação com o discurso artístico dos Parangolés, corporifica uma luta 
permanente pela visibilidade dos Direitos Humanos e, assim, para que os sentidos da igualdade se fortaleçam; 
ao mesmo tempo, para que o respeito à diversidade e à diferença também ganhem evidência no cotidiano das 
pessoas, em especial a “igualdade na diferença”, tal como conceituada por Candau. Nessa luta permanente, 
torna-se forte também o comprometimento com a preservação da dignidade humana e o desejo de uma 
sociedade mais justa, empática e democrática, porque, dessa maneira, o aluno se fortalece e é despertado para 
os seus direitos, os quais perpassam as transformações na sua identidade de aluno sujeito cidadão em 
formação.   
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RESUMO: O presente artigo faz uma breve análise da prevenção ao uso de drogas nos currículos do Estado 
de São Paulo, desde a primeira legislação referente ao tema em 1971. Foram analisados documentos estaduais 
e diretrizes federais, a fim de entender o tipo de abordagem dispensada à prevenção. Em um segundo momento, 
discute-se os limites da transversalidade como proposta pedagógica e possibilidades de ação. A metodologia 
utilizada foi a análise dos currículos oficiais do Estado de São Paulo e de documentos que regulamentam o 
ensino no Brasil. 
 
PALAVRAS-CHAVE: prevenção ao uso de drogas; drogas na escola; currículo; temas transversais.  

 

Drug use prevention as a curricular theme in the State of São Paulo. 

ABSTRACT: This article makes a brief analysis of drug use prevention in the curriculum of the State of São 
Paulo, since the first legislation on the subject in 1971.  State documents and federal directives were analyzed, 
in the purpose of understanding the type of approach given to prevention. In a second moment, the limits of 
transversality are discussed as a pedagogical proposal and possibilities for action. The methodology used was 
the analysis of the official curriculum of the State of São Paulo and documents that regulate education in Brazil. 
KEYWORDS: drug use prevention; drugs in school; curriculum; transversality. 

 

INTRODUÇÃO 

O sistema educacional brasileiro sofreu significativas mudanças nos últimos anos, especialmente a partir de 
2013, com alterações na LDB9, como a não obrigatoriedade da União de expandir o ensino público e gratuito 
em todos os níveis, diminuição de carga horária obrigatória, implementação de itinerários formativos no ensino 
médio – de acordo com a oferta de cada sistema de ensino; disciplinas obrigatórias de acordo com a Base 
Nacional Comum Curricular, não mais fixadas em lei e professores selecionados a partir de “saber notório” e 
não mais a formação específica em pedagogia e/ou licenciatura. 
As políticas educacionais e os currículos escolares estão em constante disputa, uma vez que a escola de hoje 
constrói o cidadão, e a sociedade, de amanhã. Nesse artigo, faço uma breve discussão da prevenção ao uso de 
drogas como temática escolar, especialmente no Estado de São Paulo. A metodologia utilizada foi a análise 
dos currículos oficiais do Estado de São Paulo e de documentos que regulamentam o ensino no Brasil. 
 

Prevenção ao Uso de Drogas nos currículos estaduais paulistas no período de 1971 a 2018 

 
9 Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional, LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 
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A prevenção ao uso de drogas foi implementada nas escolas em 1971 a partir da publicação do Decreto Nº 
69.845, regulamentando a Lei nº 5.726/197110. Os Estados deveriam treinar os professores e diretores de 
estabelecimentos escolares para o “combate ao tráfico e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que 
determinassem dependência física ou psíquica” e ministrar palestras sobre o tema como parte da disciplina 
Educação Moral e Cívica. 

Na época, o Estado de São Paulo publicava os Guias Curriculares, que indicavam os conteúdos e os 
temas a serem tratados em cada disciplina e ciclo (a disciplina Educação Moral e Cívica não tinha programa 
definido pelo Estado). A edição dos Guias Curriculares posterior a publicação do Decreto 69.845 implementou 
“oficialmente” a prevenção ao uso de drogas nas escolas estaduais, focando no cigarro e no álcool na 4ª e 7ª 
série respectivamente. O tema perpassou toda a Educação Básica e esteve presente em todos os currículos 
elaborados pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, fazendo parte também de programas 
extracurriculares como o Prevenção Também se Ensina, PROERD – Programa Educacional de Resistência às 
Drogas e a Violência da PM/SP, temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais, das Diretrizes 
Curriculares Nacionais e de manuais e recomendações da ONU, UNICEF, UNODC e OMS. 

De 1975 a 2007 os Guias e as Propostas Curriculares foram editados e reimpressos, mas a abordagem 
pedagógica e os conteúdos propostos referente à prevenção ao uso de drogas foram constantes: abordagens 
simplistas, poucas informações sobre o efeito e a consequência do uso de drogas - até 1986 somente as drogas 
lícitas (álcool e tabaco) eram tratadas nos documentos, nenhum espaço para discussão sobre as práticas e 
costumes sociais e culturais relacionadas ao uso de drogas e como lidar com as consequências de um possível 
uso abusivo. Abaixo, um exemplar de 1975. 

 

 

 

 
 

 

 

 

SÃO PAULO, Guias Curriculares para as Matérias do Núcleo Comum do Ensino do 1º Grau. 1975, p.198 

 

As políticas proibicionistas e preventivas - portanto de abstenção, encaram o uso (e a continuidade ou 
descontinuidade do uso) de drogas como uma simples escolha racional, a ser feita após algum conhecimento 
mínimo sobre os efeitos das drogas lícitas ou ilícitas. Portanto, palestras informativas, a reafirmação da 
ilegalidade que cerca as substâncias e bordões como “Drogas: diga não…” seriam suficientes para tratar a 
questão. 

Nas propostas didáticas anteriores a 1988 percebemos um alinhamento de proposta preventiva com o 
projeto de sociedade e de espaço escolar defendidos pela ditadura civil-militar. A escola pública 
prioritariamente voltada para a habilitação e capacitação profissional ainda não considerava questões da vida 
cotidiana como objeto do espaço escolar e as consequências do uso de drogas não era uma dessas questões.  

A discussão se concentra em setores sociais específicos - discurso médico cientificista, legal e policial 
repressivo, privando a sociedade civil da discussão e de sua possível agência referente às tomadas de decisões 
relativas ao uso, mas não das consequências da criminalização e da desigualdade na distribuição dos danos 
(políticos, sociais, individuais) causados pelas drogas. 

Em 2008, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo implementou o São Paulo Faz Escola, uma 
nova política curricular, composta pelo Currículo do Estado de São Paulo e pelo Caderno do Aluno, um livro 
de atividades a ser utilizado pelos alunos na sala de aula. Segundo a Revista São Paulo Faz Escola, o projeto 
começou a ser desenvolvido para diminuir as defasagens encontradas no resultado do SARESP (Sistema de 
Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) de 2005. 

 
10 Dispõe sobre medidas preventivas e repressivas ao tráfico e uso de substâncias entorpecentes ou que determinem 
dependência física ou psíquica e dá outras providências. 



 
97 

1° Seminário de Educação e Formação Docente (SedFor) do IFSP Campinas – 06, 07 e 08 de julho e 2021 
 

Esse Currículo é organizado por eixo temático, similar aos documentos anteriores, apresentando os 
conteúdos específicos de cada série, para cada bimestre do ano. A prevenção é encontrada no 2º bimestre da 
8ª série na disciplina de Ciências, o conteúdo “Drogas”, especificado pelos itens: “o perigo do fumo e do 
álcool, as drogas permitidas por lei” e “Como agem as drogas psicoativas”. O assunto não é retomado em 
mais nenhuma série do Ensino Médio ou Fundamental e apenas drogas legalizadas são abordadas, como 
podemos verificar abaixo: 

 
Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Ciências /Coord. Maria Inês Fini. – São Paulo: SEE, 2008. p. 61 

 

Em 2018 foi homologada uma nova versão da Base Nacional Comum Curricular, que após alterações 
da LDB, passou a ser o documento normativo expedido pelo Governo Federal que especifica os objetivos e 
conteúdos da aprendizagem de maneira progressiva, visando o alinhamento e a igualdade no sistema de ensino. 

Em 2019 o governo do Estado de São Paulo homologou o Currículo Paulista para a Educação Infantil 
e Ensino Fundamental e, em 3 de agosto de 2020, a etapa do Ensino Médio, já contemplando as alterações 
propostas na BNCC. A Base é organizada por habilidades e propõe o tratamento dos conteúdos em grandes 
temas e projetos interdisciplinares e, então, em conteúdos e disciplinas. Não há mudanças significativas em 
relação aos currículos anteriores sobre drogas.  

O Currículo Paulista foi lançado até a 1ª série do Ensino Médio e segue a mesma tendência da BNCC, 
organizado em grandes temas e não em conteúdos divididos por bimestre e série. No site da Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo existem outros documentos de apoio, como Caderno do Aluno, Currículo 
em Ação e materiais para o professor, porém a temática em análise não é contemplada.  
 

Prevenção como tema transversal 

A partir de 1988 os esforços de redemocratização e institucionalização dos Direitos Humanos 
movimentaram também a esfera educacional. Em 20 de dezembro de 1996, foi publicada uma nova versão da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Como principais mudanças, podemos destacar: o Plano 
Nacional de Educação, obrigatoriedade e gratuidade da educação básica, núcleo comum curricular em nível 
federal, ensino médio de três anos e regulamentação da formação profissional.  

Assegurando o texto previsto na LDB, o Ministério da Educação e do Desporto publicou, em 1997, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 1ª a 4ª série, em 1998 de 5ª a 8ª série e, em 2000, os Parâmetros 
para o Ensino Médio. Os documentos referentes ao Ensino Fundamental estão divididos em livros, de acordo 
com as disciplinas obrigatórias: Português, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Arte, 
Educação Física, além dos Temas Transversais (Saúde, Meio Ambiente, Ética, Pluralidade Cultural e 
Orientação Sexual).  

Os PCN foram elaborados para auxiliar o “aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, 
reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres” (BRASIL. 1997, v1. p.5). Nos livros do Ensino 
Fundamental I (1ª a 4ª), temos a apresentação dos conteúdos, seguidos de orientações didáticas - uma das 
intenções do documento é discutir a construção do conhecimento escolar nas diferentes áreas do saber, 
articulando-as com os temas transversais, tomando-os não como novas disciplinas do currículo, mas 
norteadores (e inerentes) da prática escolar. 

Diferente dos outros documentos até então analisados, os PCN incentivam diferentes práticas e 
propostas pedagógicas, abrindo espaço para outras epistemologias no currículo e no cotidiano escolar. Esse 
trajeto também é resultado de um novo tipo de sociedade, regulada pelo mercado, na qual a escola prepara o 
aluno para o mercado de trabalho e para a conveniência social. 
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Nos temas que trabalham a saúde, verifica-se a necessidade de alterar a estratégia educacional pela 
qual a saúde era tratada na formação escolar. Propõe-se, uma diferenciação entre “ensinar saúde” e “educar 
para saúde”. A primeira concepção trazia os conceitos teóricos da promoção à saúde, sem considerar o 
conhecimento e comportamento já trazidos pelos alunos de sua socialização prévia. A educação para saúde é 
pensada a partir da articulação dos conhecimentos científicos e das práticas sociais e culturais dos alunos, bem 
como da sua vivência diária no ambiente escolar, que, segundo os PCNs, deve se pautar nesses princípios. O 
documento ressalta ainda que programas de prevenção e promoção em saúde não devem meramente informar 
ou persuadir, mas capacitar seu público alvo para a ação preventiva/promotora de saúde (BRASIL, 1997, v. 9 
p.69) – ideais básicos do Sistema Único de Saúde, universal e gratuito. 

O conteúdo imediato sobre drogas é semelhante aos documentos anteriores, mas as problematizações 
são diferentes - construído a partir de uma perspectiva mais colaborativa com discussões e contribuições sobre 
a versão preliminar, apresenta os objetivos a serem alcançados pela educação nacional de maneira crítica, 
enfatizando a necessidade da construção da autonomia do aluno e da não dissociação dos currículos com outras 
práticas escolares. 

O texto é introduzido com a contextualização histórica do uso de drogas, conceituação do termo 
“droga” e a problematização da aceitação cultural de determinadas substâncias e seus riscos orgânicos. Após 
essa discussão, temos, numa perspectiva até então inédita (e somente possível por causa dessa discussão), a 
ressalva de que o típico discurso “diga não às drogas” não é suficiente: 

“Em contradição com as práticas visíveis aos jovens e que permeiam o cotidiano de sua vivência social, 
os discursos de combate às drogas sugerem que elas são produtos ilegais e misteriosos e seus consumidores são os 
outros, marginais e traficantes, a serem excluídos do convívio social. “Não às drogas”, neste caso, pode constituir-
se em um discurso alarmante, mas vazio, que não leva em conta os sentidos sociais do fenômeno, nem repercute 
sobre a capacidade de discernimento dos verdadeiros riscos. ”  (BRASIL, 1998, p.272) 

Essa proposta flerta com a redução de danos11, já que não há referência explícita da abstinência como 
objetivo da prevenção ao uso de drogas e uma vez que o objetivo dos PCN não é só evitar os riscos à saúde, 
mas garantir que os alunos estejam preparados para lidar com os riscos, já que eles, possivelmente, 
experimentarão alguma substância na vida. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, por exemplo, sugerem a incorporação da prevenção ao uso de 
drogas, dentre outras ações intersetoriais, ao projeto político-pedagógico de todas as unidades escolares que 
ofereçam Ensino Médio (BRASIL, 2013. p.179), garantindo que mesmo que não esteja no currículo estadual, 
a unidade escolar deve se preocupar com a prevenção. 

As alterações curriculares trazidas pelos PCN foram significativas, porém como colocá-las em prática? 
A transversalidade proposta pelos PCN vai contra a estrutura básica organizacional da instituição escolar: 
divisão em ciclos e disciplinas, antagonismo entre conteúdos curriculares vs. temas da vida cotidiana e a 
formação especialista dos docentes. Essa conjuntura dificulta a efetivação real dos temas transversais, pois os 
professores não são necessariamente capacitados para implementar tal medida. As escolas ficam engessadas 
pela sua estrutura e tendem a priorizar o currículo clássico propedêutico presente nas avaliações de 
desempenho e rendimento escolar a nível federal e estadual. 

 As escolas públicas ou privadas podem recorrer ao Programa Educacional de Resistência às Drogas 
e a Violência da PM/SP – PROERD para cumprir com o tema da prevenção. Segundo seus idealizadores, o 
objetivo do PROERD é auxiliar os alunos a reconhecerem e resistirem a situações de experimentação e ao uso 
de drogas, sendo a abstinência e a repressão às atividades relacionadas às substâncias ilícitas e controladas, os 
princípios do programa. Sua proposta não é se apresentar como um programa da Polícia Militar, mas como um 
esforço comunitário entre escola, família e a instituição policial para lidar com o “problema” do uso de drogas, 
estimulando condutas de vida que se afastam da violência. 

O surgimento e a consolidação do PROERD evidenciam ainda mais a incompetência da instituição 
escolar em lidar com a temática, sendo muitas vezes o único momento em que o tema é trabalhado. A 
metodologia pronta e estruturada do PROERD facilita a expansão horizontal num maior número de escolas – 
ainda que minimamente, uma vez que o PROERD é oficialmente oferecido para as 4ªs séries (PCN e as 
Diretrizes Curriculares Nacionais propõe a abordagem do tema no Ensino Fundamental II e Ensino Médio.) 

A abordagem transversal não é contemplada nos currículos estaduais tão pouco nas novas edições da 
BNCC. Em 2019, o Governo Federal propôs os 10 Temas Contemporâneos da Base Curricular Nacional, 

 
11 conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos associados ao uso de drogas psicoativas em pessoas 
que não podem ou não querem parar de usar drogas. 
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documento que substitui os PCN. A prevenção ao uso de drogas não é a abordada e o documento de vinte 
páginas apresenta, sem discussão ou justificativa, os seguintes temas: Meio ambiente, ciência e tecnologia, 
economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo. Não há maiores explicações sobre os objetivos a 
serem alcançados em cada tema. 

 

CONCLUSÃO 

O tráfico de drogas representou 49,25%, em 2018; 48,44% em 2019 e 50,02% em 2020 dos atos 
infracionais cometidos por adolescentes atendidos pela Fundação Casa, segundo levantamento da própria 
instituição. No Aí eu voltei pro corre – Estudo da Reincidência Infracional do Adolescente no Estado de São 
Paulo, elaborado pelo Instituto Sou da Paz, a justificativa mais frequente (32,5%) para o abandono escolar 
anterior à internação foi “não gostava de frequentar”, evidenciando a dificuldade que a instituição escolar tem 
em fazer com que o aluno se sinta pertencente - noção/sentimento imprescindível para uma prática pedagógica 
dialógica. 

Essa realidade nos mostra a necessidade de repensar a prática da prevenção ao uso de drogas na escola 
e sua real efetividade. O reconhecimento do outro como pessoa humana (e por isso detentor de direitos) é uma 
das principais críticas à prevenção nos currículos da Escola Estadual Paulista. A maneira que foi construída, o 
direito ao próprio corpo é negado aos jovens e adolescentes, uma vez que não lhes é ensinado o conhecimento 
e autonomia (pois não são tratados como sujeitos de suas próprias escolhas) em relação às consequências que 
o uso (inclusive o abusivo) pode acarretar. A ideia não é romantizar ou normalizar o uso de drogas, mas admitir 
que ele pode acontecer e preparar o estudante para lidar com as consequências desse uso. 

Diferente do que o senso comum nos leva a pensar, a técnica não é neutra - é resultado da ação e 
escolha humana - o Sistema Educacional Brasileiro é resultado de um conjunto de interesses e de escolhas 
políticas e ideológicas com o objetivo de formar aquele ou esse tipo de cidadão. Os currículos escolares, a 
reforma da BNCC, LDB e do Ensino Médio, evidenciam a consolidação da cultura do silêncio12, que, ao 
ignorar os problemas e questões cotidianas dos estudantes, acabam por naturalizar a injustiça social. A escola 
perde sentido pois o aluno não vê significado no que está aprendendo e também não colhe frutos desse tipo de 
educação. 

Em Drogas na Escola: prevenção tolerância e pluralidade, Beatriz Carlini-Cotrim, discute a 
importância de repensarmos os modelos preventivos e os interesses que motivam os atuais projetos de 
prevenção em execução. A autora ainda propõe cinco modelos preventivos: 

“O modelo de educação afetiva. Defende que jovens mais estruturados e menos vulneráveis, do ponto de vista 
psicológico, são menos propensos a se engajar num uso problemático de substâncias psicoativas. Constitui-se, neste sentido, 
num conjunto de técnicas que visa melhorar ou desenvolver a auto-estima, a capacidade de lidar com a ansiedade, a habilidade 
de decidir e interagir em grupo, a comunicação verbal e a capacidade de resistir às pressões de grupo. 

O modelo de oferecimento de alternativas. Procura propiciar aos jovens sensações de expansão da mente, 
crescimento pessoal, excitação, desafio e alívio do tédio, ou seja, highs, por outros meios que não o consumo de drogas. As 
atividades que cumpririam o papel de propiciar essas sensações variam segundo os autores. Klitzner e cols. (1991) 
relacionaram algumas propostas americanas: estruturação de pontos comerciais dirigidos e operados por jovens, sistema de 
orientação escolar de alunos mais jovens pelos mais velhos, atividades esportivas desafiadoras, atividades artísticas não-
diretivas etc.; 

O modelo de educação para a saúde. Educar para uma vida saudável é a proposta central desse modelo. Assim, 
orientar para uma alimentação adequada, para atividades não propiciadoras de estresse, para uma vida sexual segura, e até 
para a escolha correta da pessoa que dirigirá o carro num passeio de grupo compõem um currículo onde a orientação sobre 
os riscos do uso de tabaco, álcool e drogas também se fazem presentes (Klitzner e cols., 1991). Muitas vezes são discutidos 
temas mais gerais, como poluição, trânsito e perigo atômico, visando formar um estudante com consciência de algumas 
características não-saudáveis do mundo que o cerca e com capacidade de escolher uma vida mais saudável para si e sua 
comunidade (Carlini-Cotrim; Pinsky, 1989).” 

 

Mesmo propondo tipos de ações diferentes, os modelos se assemelham ao oferecer alternativas e 
vivências aos estudantes, propondo uma reflexão sobre suas escolhas, desejos e planos a longo prazo. Segundo 
essa lógica, alunos mais estruturados, com mais referências de vida e de objetivos, conscientes e 
questionadores tendem a se envolver de forma mais responsável com as substâncias que fizer uso. Essas 
propostas refletem sobre o ambiente no qual o estudante está inserido, inclusive o potencial que a instituição 
escolar tem de ser um ambiente propiciador ao abuso de drogas. 

 
12 FREIRE, 1981. 
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Após essa breve análise podemos perceber a complexibilidade da prevenção ao uso de drogas como 
tema a ser trabalhado na Educação Básica. Nossos documentos normativos são genéricos e pouco assertivos, 
não há um plano de ação prevenção claro e detalhado na esfera federal ou estadual. Os Currículos e a BNCC 
não articulam a prevenção com as disciplinas de maneira transversal e os professores não recebem nenhum 
tipo de formação específica, tanto para trabalhar os conteúdos e temas de forma transversal, quanto para a 
prevenção ao uso de drogas. Além disso, é de se questionar o privilégio da Polícia Militar em atuar dentro da 
escola, sendo, em muitos momentos, o único ator a falar sobre o tema no cotidiano escolar. 
A transversalidade e a educação em saúde contribuem para uma educar e formar um jovem autônomo, 
responsável e ciente das questões presentes no seu cotidiano, entre elas a prevenção ao uso de drogas. 
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RESUMO: O presente artigo apresenta os resultados de um estudo de caso, de natureza etnográfica, que 
analisa a experiência do usuário (aluno) em plataformas de jogos educacionais (Quizwhizzer e Kahoot, 
aplicativos projetados para aprendizagem baseada na gamificação) no processo de ensino-aprendizagem de 
português. Por meio desse estudo, verificou-se se os alunos de sétimo ano, do Ensino fundamental II de uma 
escola particular de Campinas sentem-se motivados a aprender Língua Portuguesa por meio do uso do jogo e 
das interações promovidas pelo uso das plataformas, e se as mesmas contribuem para melhor interação entre 
aluno-aluno, bem como entre professor-aluno, colaborando para a afetividade. Obtivemos os dados por meio 
de questionários fechados respondidos pelos alunos e de anotações de campo da professora. A proposta foi 
submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 34098720.3.0000.5473) 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia e Educação; Ensino e Tecnologias digitais; Motivação; Metodologia 
ativas; Kahoot e ensino de Língua Portuguesa; Quizwhizzer. 
 

Quizwhizzer and Kahoot: relationship between affectivity and meaningful learning 
 
ABSTRACT: The present article, of an ethnographic nature, intends to carry out a case study analyzing the 
user (student) experience when he uses activities in educational game platforms, in this case, Quizwhizzer and 
Kahoot, in the teaching-learning process. Kahoot and QuizWhizzer are applications designed for surveys and 
learning assessment. With them in the classroom, it is possible to work on gamification-based learning. 
Through this study, it will be verified if the seventh year students, from Elementary School II of a private 
school in Campinas, feel more motivated to learn the discipline of Portuguese Language through the use of the 
game and the interactions promoted by the use of platforms, and, if they contribute to better interaction between 
student and students, as well as, between the teacher and students collaborating for affectivity. Our aim is to 
obtain the data through closed questionnaires that will be answered by the students, notes of impressions made 
by the teacher, students' drawings, interviews, in a proposal to be submitted to the Research Ethics Committee. 
 
KEYWORDS: Technology and Education; Information and Communication Technologies; Teaching and 
digital technologies; Motivation; Active methodologies; Kahoot and Portuguese Language teaching; 
Quizwhizzer. 
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INTRODUÇÃO 
 

A tecnologia está cada vez mais inserida em nosso cotidiano, seja em atividades simples ou mais 
complexas, bem como no âmbito profissional e também acadêmico. Ao longo dos anos, houve ascensão das 
tecnologias e, consequentemente, com a implementação da internet foi admissível introduzir na sala de aula e 
fora dela recursos tecnológicos, desde projetor de slides feitos manualmente em transparências, mais tarde, 
retroprojetores, quadros interativos e até smartphones, tablets e aplicativos, dentre outros. Nesse contexto em 
que a tecnologia tem se tornado parte integrante na vida do ser humano, que os alunos fazem uso contínuo e 
cada vez mais se apropriam das tecnologias, trabalhar com ferramentas tecnológicas pode trazer benefícios ao 
aprendizado, desde que os professores tenham objetivos bem definidos. Por esse motivo, para a execução dessa 
pesquisa, optou-se pelo uso de jogos para o ensino-aprendizagem de língua portuguesa. 
 Quizwhizzer e Kahoot são plataformas de aprendizagem baseadas em jogos. São ferramentas 
tecnológicas que podem ser utilizadas em sala de aula, em todas as disciplinas, pois com tais ferramentas é 
possível disponibilizar aos alunos jogos de perguntas e respostas (quiz), ou seja, os alunos participam do jogo 
em seus próprios dispositivos, smartfones, tablets ou computadores e precisam responder às perguntas 
disponibilizadas pelo professor nas respectivas plataformas. A ideia do projeto é comparar a eficácia do 
Quiznwhizzer e do Kahoot usando como apoio para o aprendizado de Língua Portuguesa (Gramática e 
Interpretação Textual), para que as mesmas possam ser utilizadas de maneira interativa com os estudantes. 
Cada uma das ferramentas será utilizada em aulas complementares de Língua Portuguesa, para alunos do 
sétimo ano do Ensino Fundamental II, e será verificado por meio de qual ferramenta, Quizwhizzer ou Kahoot, 
há maior interação e afetividade e através de qual delas é possível observar um aprendizado mais significativo, 
promovendo maior motivação para o aprendizado.  
 
MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa foi realizada com alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental II de uma escola particular 
localizada no município de Campinas-SP. 

O procedimento metodológico para a obtenção dos dados deu-se por meio de aplicações de 
questionários fechados aos alunos, antes e depois do uso das plataformas Kahoot e QuizWhizzer, sendo 
entregues diretamente para os estudantes. As perguntas dos questionários estarão relacionadas com as 
concepções e impressões dos alunos ao utilizarem as ferramentas como forma de aprendizagem. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO 

Diante do fato de que as Tecnologias fazem parte das propostas contidas na Base Nacional Comum, 
um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 
que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica,  conforme 
Ferreira (2018), investir em tecnologia educacional se torna essencial, não só para se adequar às diretrizes da 
BNCC, mas também para estar próximo da realidade dos alunos a fim de contribuir para a aprendizagem mais 
significativa e contextualizada. (FERREIRA, 2018). 

Em uma tentativa de definir “esses novos alunos de hoje”, Prensky (2001) aponta que: 
 

Como deveríamos chamar estes “novos” alunos de hoje? Alguns se referem a eles 
como N-gen [Net] ou D-gen [Digital]. Porém, a denominação mais utilizada que eu 
encontrei para eles é Nativos Digitais. Nossos estudantes de hoje são todos “falantes 
nativos” da linguagem digital dos computadores, vídeo games e internet. 
(PRENSKY, 2001). 

 
Garantir um aprendizado de qualidade deve ser parte constituinte do trabalho do educador e isso 

implica em partir do conhecimento prévio do aluno, considerando o contexto em que o aluno está inserido, ou 
seja, seu conhecimento tradicional, e associá-lo aos conhecimentos construídos no âmbito acadêmico a fim de 
expandir e contribuir para o efetivo aprendizado. Nesse sentido, Silva et Al. (2018) defendem a ideia de um 
ensino contextualizado e discutem que há muito o que se considerar do saber popular para o ensino de ciências, 
que saberes populares e conhecimentos científicos devem dialogar para a construção de novos saberes, 
tornando o aprendizado mais significativo e próximo do educando, sendo que tal união entre saber científico 
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e aquele construído empiricamente pela humanidade contribuiria para a superação da distância entre escola e 
comunidade.  

As gerações que são nativas digitais têm uma relação bem próxima com as soluções e recursos 
tecnológicos e, por isso, torna-se necessário que a sala de aula e o processo de ensino e aprendizagem ganhem 
uma nova dinâmica com a inserção de conteúdo em formato digital, objetos digitais, livro digital, plataforma 
virtual de aprendizagem e realidade aumentada para as aulas se tornarem mais atrativas para os alunos oriundos 
desta geração, a título de exemplo, não podendo, entretanto, descartar a interação entre os estudantes tal qual 
estamos acostumados a trabalhar em contexto de sala de aula. 

Conforme Assmann (2000), “A construção do conhecimento já não é mais produto unilateral de seres 
humanos isolados, mas de uma vasta cooperação cognitiva distribuída, da qual participam aprendentes 
humanos e sistemas cognitivos artificiais”. 

A urgência em “tecnologizar” está no fato de que os alunos e todos nós temos o acesso rápido e em 
tempo real à informação através da TV, tablets, computadores, smartphones, e, consequentemente, os 
estudantes não têm interesse por uma aula que não seja dinâmica e que seja desatualizada. 

Segundo Levy (1999), o ser humano não é uma entidade passiva perante a tecnologia, não vem de 
outro mundo lançada sobre nós, não é um ator autônomo, nem separada da sociedade e da cultura, pois as 
tecnologias são produtos delas (da sociedade e da cultura). Levy (1999) afirma ainda que é preciso ficarmos 
atentos à novidade das redes digitais, reconhecer as mudanças qualitativas na vida social e cultural a fim de 
desenvolvermos uma perspectiva humanista. Os serviços digitais gratuitos, como os oferecidos por 
universidades, associações sem fins lucrativos, órgãos públicos, proliferam mais rapidamente trazendo 
benefícios, e podemos entender que isso proporciona benefícios para a educação escolar. Em vista disso, o 
crescimento do ciberespaço resulta de um movimento internacional no qual os jovens querem experimentar 
essas novas formas de comunicação e cabe à Educação formal explorar as potencialidades mais positivas. 

Antunes (2020) afirma: “O futuro nunca esteve tão aberto como agora e cabe à geração presente 
redesenhá-lo, reinventá-lo”, por isso, o uso das TIC’s demandam diferentes níveis de letramento digital. Para 
atividades com alunos, o conhecimento técnico da tecnologia é suficiente. Para a preparação de aula, são 
necessários conhecimentos sobre as possibilidades pedagógicas das TIC’s. 

Por sua vez, para Brasilino (2017), é oportuno “a formação inicial (dos professores) e 
institucionalizada, que preveem a troca com outras pessoas (colega, parentes, amigos etc.) e que incluem 
elementos como o apoio do coordenador pedagógico, de grupos de trabalho e o aprendizado entre pares”. Os 
professores precisam entender que o letramento digital deve contribuir para as atividades pedagógicas 
desenvolvidas com os alunos e não só para preparar aulas, ou seja, deve usar ferramentas colaborativas para o 
engajamento dos estudantes e assim, maximizar uma aprendizagem ativa e profunda. 

Vygotsky buscou delinear o desenvolvimento do ser humano por meio de novos estudos teóricos e de 
que forma os atributos histórico-culturais são apreendidos pelos sujeitos nos mecanismos de aprendizagem. 
Desta maneira, vários conceitos de sua teoria são extensamente estudados quanto à contribuição para a prática 
docente. É importante destacar que, para Vygotsky (2000), o desenvolvimento do indivíduo ocorre por 
intermédio das interações do contexto em que se está inserido, sendo por meio da motivação que se dá a origem 
do pensamento.  

Similarmente, o biólogo Piaget, com sua teoria do desenvolvimento, afirmou que o conhecimento é 
construído pela interação homem-meio, sujeito objeto. Para ele, a criança passa por diversas fases de 
desenvolvimento psicológico, a começar do individual para, posteriormente, o social. Conforme o autor “a 
inteligência humana somente se desenvolve no indivíduo em função de interações sociais que são, em geral, 
demasiadamente negligenciadas” (PIAGET apud DE LA TAILL et al., 2019). 

Em relação ao processo de desenvolvimento, para Piaget (PIAGET, 2013), é o afeto que contribuirá 
para o pleno funcionamento da inteligência do ser humano, afirmando que “Vida afetiva e cognitiva são 
inseparáveis, embora distintas. E são inseparáveis porque todo intercâmbio com o meio pressupõe ao mesmo 
tempo estruturação e valorização”. 
           Wallon também defende que é o meio que permite que o potencial seja desenvolvido, ou seja, que o 

desempenho depende da capacidade biológica do sujeito bem como o ambiente afetando-o de certa maneira. Ainda, 
de acordo com Wallon, a afetividade é importante para o desenvolvimento do ser humano e em como estabelece suas 
relações sociais. (WALLON apud DE LA TAILL et al., 2019). 

Nessa perspectiva, é que discutimos o fato de usarmos as ferramentas tecnológicas como meio de 
propiciar a socialização para a concepção do conhecimento, em razão do potencial de interação que têm. 
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Avaliando que a motivação dos estudantes para a aprendizagem é um desafio para educadores, vemos 
a necessidade de recuperar informações na literatura sobre determinados conceitos a fim de compreendermos 
melhor as suas significações. 

Segundo Lima (2005), que sintetiza as teorias de vários autores a respeito de motivação, enfatiza que 
a definição melhor é a combinação do esforço mais a vontade de realizar o objetivo de aprender (uma língua), 
ou seja, o elemento cognitivo (desejo), juntamente ao elemento comportamental (esforço) do indivíduo o leva 
a analisar certa atividade, e este se sente estimulado a colocá-la em prática de forma a obter o resultado 
esperado.  

Ainda sob essa óptica, Lima (2005) aponta definições associadas ao termo Motivação, esclarecendo 
que, comumente, motivação intrínseca (a que está relacionada às necessidades inerentes ao indivíduo) é vista 
como dissociada da motivação extrínseca (aquela que sofre influência externa), porém a autora discorda da 
premissa frequente e afirma que elementos intrínsecos e extrínsecos estão intimamente ligados entre si, visto 
que uma pessoa não se sente motivada apenas internamente sem pensar nos resultados positivos que obterá 
por suas ações.  

Brandura (1986) apud Lima (2005):   
  

 Brandura critica a noção de motivação intrínseca como evidenciadora de 
determinado comportamento realizado pela motivação que traz em si, e critica 
também a própria terminologia usada. Para ele, se retirarmos a recompensa pessoal, 
nenhum comportamento tem recompensa em si, mas somente no desafio que a 
pessoa sente em realizá-lo (p.241). Além disso, o autor aponta que há uma contínua 
interação entre as influências pessoais e situacionais porque, a seu ver, não existe 
situação em que uma pessoa está motivada internamente, sem nenhum pensamento 
sobre o resultado de suas ações. 

 
Nesse contexto, Lima (2005) discute de forma favorável sobre indivíduo que recebe incentivos 

externos positivos, destacando que isso favorecerá o interesse por uma atividade e, consequentemente, 
contribuirá para melhor aprendizado. Ainda sobre os incentivos externos diz que não podem ser aplicados de 
maneira indiscriminada, pois “o incentivo não é o melhor e nem o único meio de cultivar o interesse e a 
motivação”. 

Tendo em vista que o indivíduo também adquire valores por meio de situações e incentivos externos 
é que podemos considerar que o uso de jogos nas aulas pode contribuir de modo importante para o aprendizado 
dos alunos e, para isso o professor pode fazer uso de ferramentas tecnológicas que despertem o interesse nos 
educandos. 

Kenski (2007) reconhece que “o homem transita culturalmente mediado pelas tecnologias que lhe são 
contemporâneas”, sendo que elas são capazes de “transformar a maneira de pensar, sentir e agir”. 

Martins et al (2018) ao discutir sobre o uso do Kahoot como ferramenta de aprendizagem, afirma que 
o jogo serviu de incentivo para a participação dos alunos de maneira mais moderna e dinâmica, melhorando a 
interação entre o alunos e professor e entre os alunos, facilitando a aprendizagem. Martins et al (2018) também 
discute que o uso do jogo Kahoot ainda proporcionou maior interesse por despertar no aluno o interesse em 
acertar cada uma das questões e querer ultrapassar os colegas nas melhores posições, o que gerou mais prazer 
pela aprendizagem, provocando um sentimento de desafio de forma saudável. 

Júnior (2017) a respeito das tecnologias móveis na educação: 
Nesse processo de evolução, as tecnologias surgem como fortes aliadas, pois tanto o professor como 

o aluno ganha uma fonte inesgotável de informações, que podem ser rapidamente acessadas e, principalmente, 
utilizadas na própria sala de aula. Mas, apesar de estarmos em pleno século XXI e ainda observarmos algumas 
críticas em relação à introdução desses recursos em sala de aula, o número de experiências exitosas nos prova 
que, se bem planejados e alinhados aos objetivos educacionais, as tecnologias móveis podem promover uma 
revolução na aprendizagem e na motivação dos alunos para os conteúdos curriculares. 

Atividades para gamificação têm sido destaque nos últimos anos, sendo expostas como forma de 
engajar os alunos para o aprendizado e revisão de conteúdo, fato esse que vem ao encontro da concepção de 
que o professor não é o único detentor do conhecimento, mas sim, que o aluno deve ser protagonista da 
aprendizagem e o uso de jogos favorece tal situação. 
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As tecnologias, se bem empregadas, podem ajudar o professor a atingir esses objetivos educacionais, 
pois permitem uma variedade de possibilidades, bem como oferecem aos alunos a oportunidade de ver e 
exercitar seus conhecimentos, sobretudo com o auxílio dos recursos multimídia (som, imagem, texto, vídeo, 
animação, etc.). (JUNIOR, 2017). 

Além do Kahoot, existem outras plataformas de quizzes, como o QuizWhizzer, por exemplo, que 
podem contribuir para a motivação dos alunos durante o exercício do conhecimento, no entanto, ainda não 
existem na literatura mais estudos sobre tal ferramenta. Por ser uma plataforma que o professor pode criar 
testes, verificamos, na prática de sala de aula, que também pode ajudar na interação e interesse dos alunos, 
tendo em vista que possui layout parecido com jogos de tabuleiro.  

Quanto ao questionário respondido pelos alunos do sétimo ano do Ensino fundamental II, foi possível 
observar que: 

A justificativa de 65,2% (trinta de um total de quarenta e seis) dos alunos questionados sobre “Relação 
aluno com escola” foi que estudam porque querem ser bem-sucedidos na vida; 19,6% (nove de um total de 
quarenta e seis) dos alunos responderam que gostam de ir à escola; 6,5% (três de um total de quarenta e seis) 
estudam, pois é prazeroso; 4,3% (dois de um total de quarenta e seis) não entendem, não sabem por que 
precisam estudar; 2,2% (um do total de quarenta e seis) responderam que não gostam de estudar e 2,2% (um 
de um total de quarenta e seis) estudam, pois os pais obrigam. Os dados mostram que a maioria dos alunos 
possui motivação extrínseca para frequentar a escola, tendo em vista que querem obter sucesso na vida. Ainda 
assim, um número relevante (19,6%) já demostra possuir motivação intrínseca, pois relacionam com o fato de 
gostarem da escola. 

Sobre a impressão dos alunos com relação à importância da Língua Portuguesa, numa escala de 0 a 
10, sendo 0 ruim e 10 muito importante, 47,8% dos alunos (22 de um total de quarenta e seis) atribuíram nota 
10; 23,9% (onze de um total de quarenta e seis) deram nota 9; 13% (6 de um total de quarenta e seis) deram 
nota 8; 8,7% (quatro de um total de quarenta e seis) marcaram nota 7; 4,3% (2 de um total de quarenta e seis) 
atribuíram nota 5. Não houve notas inferiores a cinco. Esses dados demonstram que os alunos que participaram 
da pesquisa se interessam pelo estudo da Língua Portuguesa, reconhecem sua importância e estão motivados 
para aprendê-la, podendo indicar motivação intrínseca o que contribui significativamente para buscar satisfazer 
suas carências em relação ao aprendizado da Língua Materna. 

Ao serem questionados sobre a frequência às aulas caso não fosse obrigatória, 54% (vinte e cinco de 
um total de quarenta e seis) afirmaram que frequentariam às aulas; 43% (vinte de um total de quarenta e seis) 
disseram que talvez frequentassem às aulas e 2,2% (um aluno de um total de quarenta e seis) não frequentariam 
às aulas de Língua Portuguesa caso não fossem obrigatórias. Mais uma vez, podemos perceber que os alunos 
reconhecem a importância do estudo da Língua Portuguesa. 

Sobre a porcentagem do quanto os alunos gostam da disciplina de Língua Portuguesa, 60,9% (vinte e 
oito de um total de quarenta e seis) afirmaram gostar muito, 39,1% (dezoito de um total de quarenta e seis) 
disseram gostar pouco. A porcentagem de alunos que não gostam da disciplina de Língua Portuguesa foi nula. 
Nota-se que, como todos os alunos gostam da disciplina, há neles a motivação intrínseca. 

A porcentagem da impressão dos alunos sobre a Motivação em relação às aulas de Língua Portuguesa 
foi respondida da seguinte maneira: 76,1% (trinta e cinco de um total de quarenta e seis) afirmaram que se 
sentem muito motivados com as aulas de Língua Portuguesa; 19,6% (nove de um total de quarenta e seis) 
responderam que se sentem um pouco motivados; 4,3% (dois de um total de quarenta e seis) não se sentem 
motivados para as aulas de Língua Portuguesa. 

A respeito da preferência para ter gamificação nas aulas, 84,8% (trinta e nove de um total de quarenta 
e seis alunos) preferem gamificação com Kahoot e 15,2% (sete de um total de quarenta e seis) optaram pelo 
Quizwhizzer. 

Sendo a preferência dos alunos pelo uso do Kahoot, acreditamos que isso se deva ao fato de que o jogo 
com Kahoot é mais dinâmico se comparado ao QuizWhizzer. Embora, ambas as ferramentas sejam de 
elaboração de Quiz, o QuizWhizzer é uma plataforma configurada como jogos de tabuleiro a fim de que os 
alunos avancem gradativamente através da tela do jogo, e, que por ser mais lento, sendo que os alunos podem 
voltar para etapas anteriores quando perdem pontuação, foi possível observar que os jogadores não se sentem 
tão motivados. 

Sobre a preferência por trabalho gamificado, 47,8% (22 de um total de quarenta e seis) escolheram o 
trabalho em trios ou equipes de três ou quatro alunos, 26,1% (doze de um total de quarenta e seis) optaram por 
trabalho em duplas e 26,1% (doze de um total de quarenta e seis) preferiram trabalho individual. Observamos 
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que a maior parte dos alunos prefere atividades interativas, em grupos. Tal fato constata o que já apresentamos 
na discussão teórica em relação à interação e parafraseando Piaget: A aprendizagem cognitiva está intimamente 
ligada à interação social. 

A questão sobre a impressão que os alunos têm da aprendizagem em duplas ou equipes foi de 60,9% 
(vinte e oito de um total de quarenta e seis) para os que acham que aprendem muito, 23,9% (onze de um total 
de quarenta e seis) para os que responderam que aprendem pouco e 15,2% (sete de um total de quarenta e seis) 
para os que têm a impressão de não aprender nada. A maioria dos alunos percebeu que o trabalho realizado em 
grupo contribuiu de forma positiva para o desenvolvimento na aprendizagem, entretanto, em relação aos alunos 
que disseram aprender pouco ou ainda, responder que não aprenderam nada, levantamos algumas hipóteses: 
1. Como os alunos, participantes da pesquisa, estão na adolescência, fase de transição entre a infância e vida 
adulta, a qual se caracteriza por alterações em diversos níveis, é possível que não tenham total compreensão 
do que é trabalho em equipe, não entendam a dimensão disso, sendo que muitas vezes possa faltar 
comprometimento pessoal. 2. Podem não ter interpretado a pergunta em relação ao aprendizado com o jogo, 
mas sim, estarem julgando o aprendizado como um todo, principalmente, no que se refere ao ensino remoto, 
pois a pesquisa foi realizada em momento da Pandemia de Covid-19, durante o ano letivo de 2020. 3. Como 
já citamos que a pesquisa foi respondida durante a Pandemia Covid-19, no ano de 2020, momento em que os 
alunos frequentavam apenas aulas online (remotas), possivelmente, a dispersão da atenção nas aulas, por 
estarem sozinhos em casa, pode ter gerado a impressão de não aprenderem nada, mesmo com a utilização de 
aulas gamificadas. É importante destacar aqui que, durante o ano de 2020, tivemos apenas dois meses de aulas 
presenciais e durante esse tempo as atividades foram realizadas em equipes, duplas, trios e era perceptível a 
empolgação dos alunos durante as aulas, porém, com o ensino remoto, o entusiasmo foi diminuindo.  

Quanto à impressão que os alunos possuem sobre a motivação para a aprendizagem ao saber sobre a 
utilização de jogos, 87% dos alunos (quarenta de um total de quarenta e seis) afirmaram que se sentem mais 
motivados para estudar e prestar atenção na aula; 8,7% (quatro de um total de quarenta e seis) disseram se 
sentir pouco motivados para estudar e prestar a atenção na aula e 4,3% (dois de um total de quarenta e seis) 
não se sentem nada motivados. Diante do exposto, os alunos desmotivados, mesmo não representando a 
maioria, provavelmente tenham exigência maior de afeto devido a outras particularidades, possuindo pouca 
motivação intrínseca, ou que simplesmente, precisam de outros tipos de atividades para envolvê-los, tendo em 
mente que o que é motivador para uns, pode não ser para outros, além do que já citamos anteriormente de que 
o fato de estarem em ensino remoto impediu maior interação social. Por conseguinte, é preciso considerar que 
mesmo que seja uma curiosidade em conhecer fatos novos, ou que o aluno seja motivado intrinsecamente, 
todos trazem expectativas para algum tipo de aprendizado.  

Lima (2005) defende que em certos casos trata-se de alunos portadores de expectativas de 
aprendizagem muito baixas e estes alimentam essas expectativas baixas levando em conta a experiência em 
relação aos demais alunos que trazem expectativas altas de aprendizagem e, consequentemente, não se sentem 
satisfeitos. 

Sobre o questionamento quanto à relação com a professora por esta utilizar jogos nas aulas, 80,4% 
(trinta e sete de um total de quarenta e seis) consideram que o relacionamento com a professora melhorou 
muito e 19,6% (nove de um total de quarenta e seis) afirmaram que nada mudou. 

Considerando que 19,6% dos alunos afirmaram que a relação com a professora nada mudou, ao 
questioná-los posteriormente, vários disseram que já possuíam bom relacionamento interpessoal e por isso, 
não tiveram a impressão de melhora por conta das atividades gamificadas. Não podemos, entretanto, descartar 
a possibilidade da não percepção de melhor proximidade afetiva com a professora por outros motivos não 
esclarecidos, ou simplesmente, pelo fato de estarem em aulas remotas. 

 
CONCLUSÕES 

Com base nas discussões apresentadas e análises realizadas ao longo desta pesquisa, podemos afirmar 
que a motivação é um fator significativo para a aquisição da aprendizagem e que o uso de estratégias didáticas 
que incluam o uso de recursos tecnológicos, no caso, aulas gamificadas, podem contribuir para a motivação 
extrínseca. A falta de motivação é um problema enfrentado em sala de aula e ao professor cabe buscar maneiras 
para minimizar na medida do possível, pois sem motivação, o aluno dificilmente virá a aprender de forma 
expressiva. 

Como as respostas positivas fazem parte da maioria dos alunos, verificamos que os alunos são 
influenciados por fatores internos e externos (motivação intrínseca e extrínseca). Assim, podemos entender 
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que as ferramentas tecnológicas, como os jogos usados pelas plataformas Kahoot e QuizWhizzer, resultam 
numa melhor interação entre a professora com os alunos e alunos com alunos e, consequentemente, numa 
melhor percepção de aprendizagem. 

Considerando que o objetivo do presente trabalho foi averiguar a influência dos jogos QuizWhizzer e 
Kahoot para a motivação dos alunos, podemos perceber que a hipótese foi confirmada. Segundo as observações 
feitas pela professora responsável pelas turmas, enquanto o desenvolvimento do trabalho de gamificação 
acontecia de forma presencial, notava-se maior interesse e empolgação durante a realização dos jogos, pois ao 
acertarem as questões, os alunos vibravam, os colegas desafiavam uns aos outros.  

Como eram organizadas duplas produtivas, com conhecimentos complementares entre eles, um aluno 
ajudava o outro para responderem o mais rápido e de forma correta e esse fato os mantinha mais próximos e 
unidos, entretanto, com a implementação do ensino remoto houve mudança comportamental e motivacional 
entre os alunos, todavia, a avaliação dos alunos e da professora quanto ao uso de jogos foram tidos como 
efetivos para a aprendizagem. 
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RESUMO: A sequência didática com a utilização de uma metodologia ativa que mescla o ambiente virtual e 
físico é conhecida como Ensino Híbrido. Esta forma de ensino-aprendizagem traz um dinamismo e fluidez das 
informações com a utilização de tecnologias digitais respeitando os diversos estilos de aprendizagem. Para que 
esta abordagem faça sentido para o aluno neste ambiente de estudo é necessário que haja uma aproximação do 
comportamento das informações e tecnologia vivenciada por ele fora e dentro da sala de aula. A sequência 
didática tem por finalidade a construção do conhecimento proposto durante diferentes etapas, fornecendo a 
eles o máximo de autonomia na busca de informações durante a aplicação das atividades. Assim, a proposta 
deste trabalho é apresentar uma sequência didática que aborda o tema propriedades físico-químicas das 
substâncias na disciplina de Química para o Ensino Médio utilizando os conceitos de aula invertida e rotação 
por estações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ensino híbrido, aula invertida, rotação por estações. 
 

 
A DIDACTIC SEQUENCE FOR THE TEACHING OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY 

CONTENT IN AQUEOUS SOLUTIONS USING THE HYBRID TEACHING STRATEG IN A 
SCHOOL CHEMISTRY COURSE. 

 
 
ABSTRACT: A Hybrid Teaching is known as a didactic sequence with the use of an active methodology that 
mixes virtual and physical environments. This scheme of teaching-learning proposes dynamism and fluidity 
of information using digital technologies, which respects the variety of teaching styles. Therefore, this 
approach must be related to the information and technology experienced by the student outside and inside the 
classroom, searching for a practice with significance and coherence. The intention of a didactic sequence is 
based on the construction of knowledge during different stages, providing the students with maximum 
autonomy in the search for information while the application of activities. Thus, the purpose of this research 
is to present a didactic sequence that addresses the theme of chemical-physical properties of substances in a 
Chemistry course for High School, using the concepts of inverted class and rotation by seasons. 
 
KEY-WORDS: hybrid teaching; inverted class; rotation by seasons.  
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Conforme apresentado por Barcelos e Batista (2019), existe divergência entre diversos autores sobre 
a definição do que é ensino híbrido (Blended Learning), podendo o termo ser aplicado para a utilização da 
tecnologia digital de uma forma geral na educação, assim como uma modalidade de ensino formal onde 
ocorrem atividades presenciais e on-line. Na elaboração deste trabalho, considerou-se como ensino híbrido as 
atividades combinadas entre o presencial e o on-line de forma integrada. Dentro desta denominação, ensino 
híbrido pode se apresentar em diversos modelos, tanto os sustentados, aqueles que combinam o ensino on-line 
com a sala de aula tradicional e os modelos disruptivos, que não inclui a sala de aula tradicional de forma 
plena. Dentro dos modelos sustentados, a combinação de duas opções poderá gerar uma contribuição no 
desenvolvimento da autonomia no aprender a aprender. Estes dois modelos são a sala de aula invertida e a 
rotação por estações, nesta ordem. Segundo Bacich et al (2015), na sala de aula invertida, a teoria é estudada 
em casa, no formato on-line e depois, este conteúdo é trabalhado em sala de aula, através de discussões, 
resolução de exercícios, entre outras propostas. No modelo de rotação por estações, os alunos são separados 
em grupos, sendo que cada grupo tem uma tarefa atribuída para aquela estação de trabalho e após determinado 
tempo ocorre a rotação destes grupos, sendo que todos devem passar por todas as estações, sendo elas 
independentes, porém integradas. O ambiente virtual estará presente, assim como atividades que favoreçam 
um trabalho colaborativo entre os integrantes do grupo. O modelo rotação por estações pode ser elaborado de 
forma a ser muito atrativa para os alunos, pois é possível elaborar atividades que atendam as características 
dos diversos estilos de aprendizagem e favorecer um ambiente para que os educandos sejam protagonistas no 
processo de ensino-aprendizagem. 

 
 

MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A sequência didática foi elaborada com a utilização do método conhecido como aula invertida seguida 

do método rotação por estações (BACICH et al, 2015) dentro da temática condutividade elétrica de soluções 
aquosas. Toda a estrutura da sequência foi elaborada para que os educandos tenham o máximo de autonomia 
durante toda a aplicação. A estrutura básica se divide em dois momentos, sendo o primeiro a aula invertida. 
Nesta etapa um texto associado a figuras sobre o tema é disponibilizado em um ambiente virtual, juntamente 
a um questionário sobre este conteúdo. Na etapa de rotação por estações, foram organizadas quatro estações 
de trabalho, sendo que cada uma delas foi elaborada para expor o conteúdo trabalhado na aula invertida de 
forma prática através de experimento prático, simulador, elaboração de uma espécie de mapa mental, 
colaborando com a compreensão do que foi visto no texto, permitindo ao educando uma visão do micro e 
macro sobre a temática. Ao término de cada estação, um questionário é preenchido sobre o conteúdo trabalhado 
naquela estação. Foi elaborado um ambiente virtual contendo os dados da aula invertida e todos os 
questionários utilizados, sendo que os dados poderão ser quantificados pelo educador. Este ambiente virtual é 
somente um protótipo para demonstração do modelo pensado, portanto, a escolha do ambiente virtual ficará a 
critério do usuário da sequência, como por exemplo, a utilização do Google Sala de Aula. O ambiente virtual 
é autoexplicativo, facilitando a autonomia dos educandos durante seu acesso e manuseio. Ele foi separado em 
três blocos, conforme apresentado na figura 1. O primeiro bloco representa a aula invertida, o segundo a rotação 
por estações e por último um questionário contendo o conteúdo trabalhado para fechamento do aprendizado 
proposto nesta sequência. Todos os questionários citados estão dentro deste ambiente virtual. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na primeira parte, sala de aula invertida, é disponibilizado um texto contendo a base do assunto que 

será trabalhado no próximo método, seguido de um questionário sobre o assunto. Este texto e questionário são 
disponibilizados dentro do ambiente virtual elaborado para o projeto, conforme apresentado nas figuras 1, 2 e 
3. É importante ressaltar que nesta etapa, a proposta é que cada educando tenha acesso individual ao sistema 
assim como a entrega de um questionário disponibilizado ao término de toda a sequência, mas durante a rotação 
por estações, que será apresentado a seguir, somente um integrante da equipe terá acesso ao ambiente 
representando o grupo. 
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Figura 1. Página inicial do ambiente virtual. Disponível em http://rafaelmuniz.com.br/projetotcc/ Acesso em: 
20/06//2021. Fonte: próprio autor. 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Apresentação inicial do texto proposto. Disponível em http://rafaelmuniz.com.br/projetotcc/. Acesso 
em: 20/06/2021. Fonte: próprio autor. 
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Figura 3. Apresentação do Início do questionário. Disponível em http://rafaelmuniz.com.br/projetotcc/ Acesso 
em: 20/06/2021. Fonte: próprio autor. 
 

Na segunda parte, modelo rotação por estações, foram utilizadas quatro estações para grupos contendo 
no máximo cinco alunos e no mínimo dois, considerando o tempo de trabalho estipulado em quinze minutos 
para cada atividade aplicada em cada estação. Uma estação é independente da outra, mas todas auxiliam na 
construção do conhecimento proposto. Foram elaborados roteiros específicos para cada uma das quatros 
estações, para que os alunos tenham autonomia no desenvolvimento das atividades. Não existe uma sequência 
específica para que se siga entre as estações, mas enumeradas aqui para melhor entendimento. 

Na estação 1 (figura 4), propõe-se a utilização do simulador denominado “sugar-and-salt-solutions 
pt-BR”, proposto no site da Universidade do Colorado no país Estados Unidos da América 
(https://phet.colorado.edu/) que deverá ser disponibilizado ao grupo em um computador. O simulador permite 
ter uma visão micro e macro dos fenômenos referentes a solubilização de compostos iônicos e moleculares. 
Ao término da aplicação do procedimento, o grupo de alunos, responderá a um questionário associado ao 
conteúdo apresentado na estação. O desempenho e as informações sobre os acertos e erros são fornecidos aos 
alunos na sequência após o envio da atividade. 
 

 
Figura 4 – Simulador “sugar-and-salt-solutions pt-Br” do site PHET da Universidade do Colorado referente 
a estação 1 no modelo de rotação por estações. (a) Representa a simulação da condução de corrente elétrica 
com a dissolução de sal (NaCl) e açúcar (sacarose - C6H12O6). (b) Representa a concentração da solução 
(quantidade de soluto/quantidade de solvente). (c) Representa a solvatação das partículas em nível 
microscópico. Disponível em: https://phet.colorado.edu/. Acesso em: 20/06/2021. 
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Na estação 2 é apresentada na figura 5, em que a proposta é um experimento prático similar ao 
simulador do site Phet da Universidade do Colorado, associado a um novo questionário. Ao término deste e 
de todos os questionários mencionados, os alunos recebem o retorno automático pela plataforma proposta de 
seus acertos e erros. 

A proposta da estação 3 (figura 6) corresponde a um mapa mental realizado através da união de cartas 
com informações sobre o assunto que deverão ser organizadas de acordo com o conteúdo condutividade 
elétrica das soluções, simulando a elaboração de um mapa mental. Nesta estação, duas cartas foram associadas 
a dois vídeos, contendo animação, presentes no ambiente virtual que está relacionado a uma das cartas. 
 

 
Figura 5 - Experimento prático sobre condutividade elétrica das soluções referente a estação 2 no modelo de 
rotação por estações. 
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Figura 6 - Construção do mapa mental do tema abordado referente a estação 3 no modelo de rotação por 
estações. Ao mapa mental há associação de vídeos que devem ser assistidos pelos alunos. 

 
Na estação 4 (figura 7), a proposta é utilizar um simulador de caixa de arraste para auxiliar na fixação 

dos conteúdos aprendidos na aula invertida e nas estações anteriores. Estas caixas de arraste foram elaboradas 
dentro do ambiente virtual construído para ilustrar a proposta deste trabalho. Mas, poderão ser utilizados 
qualquer outro software ou proposta para fixação do conteúdo nesta estação. Ficará a critério do educador. 

 

 
Figura 7 - Caixa de arraste proposto para ambiente virtual referente a estação 4 no modelo de rotação por 
estações. Disponível em http://rafaelmuniz.com.br/projetotcc/ Acesso em: 20/06/2021. Fonte: próprio autor. 
 

O princípio das caixas de arraste é não aceitar que as combinações erradas de informações sejam 
autorizadas pelo sistema, somente quando ocorrer o acerto. Desta forma, os alunos são expostos a sequência 
correta. O sistema permite tentativas ilimitadas. 

Ainda, ao término das quatro estações, os educandos acessam de forma individual, o ambiente virtual 
proposto e respondem a um questionário final contendo perguntas que englobam todos os conhecimentos 
abordados na aula invertida e estações, recebendo o retorno de seus acertos e erros logo após o término. 

Ao final de cada atividade realizada nas estações e no questionário da etapa final, o aluno recebe um 
retorno de seus acertos e erros para auxiliar na construção de seu conhecimento proposto pela realização das 
atividades. O tempo estimado para a realização das atividades propostas nas estações é aproximadamente de 
100 minutos, incluindo todas as etapas. 

Conforme apresentado por Coussirat (2020), Cruz et al (2019) e Cavalcante (2016) ambos com 
atividades semelhantes às propostas aqui desenvolvidas, propõem que os resultados obtidos apresentaram uma 
percepção de aprendizagem muito positiva após a aplicação do modelo rotação por estações, assim como na 
aplicação do método da aula invertida apresentado. Os resultados obtidos nos trabalhos mencionados acima, 
abrem possibilidades de aplicação desta sequência para análises quantitativas futuras sobre percepção de 
aprendizagem de diferentes conteúdos, bem como o trabalho desta. 

 
 
CONCLUSÕES 



 
115 

1° Seminário de Educação e Formação Docente (SedFor) do IFSP Campinas – 06, 07 e 08 de julho e 2021 
 

A aplicação das metodologias ativas vem contribuindo com os diversos estilos de aprendizagem e 
atendendo as mudanças na apresentação das informações. Este trabalho vem com a proposta de favorecer um 
ambiente de ensino-aprendizagem atendendo essas demandas. Com vários tipos de simuladores, vídeos e jogos 
na área da educação disponibilizados na web, podendo ser adaptado para outros conteúdos. A expectativa é 
que com a pequena vivência dos alunos como autônomos na construção do conhecimento desenvolvido neste 
projeto, haja um estímulo para a obtenção de conhecimentos e conteúdos, sejam eles dentro ou fora das 
Instituições de Ensino. 

Um questionário sobre percepção de aprendizagem foi criado dentro deste projeto, para caso o 
educador tenha interesse em analisar esta percepção no grupo de alunos. Ficando também aberta a 
possibilidade de trabalhos futuros sobre a análise apresentada pelos alunos em relação ao método. 

O Ensino Híbrido vem com a proposta de ressignificar o formato dos modelos de aulas expositivas, 
mas o cenário pandêmico da COVID-19 nos anos de 2020 e 2021 apresentou a distância que a sociedade 
brasileira se encontra desta proposta. Segundo apresentado por SOUZA (2020) ao expor os dados da 
PNAD/IBGE de 2018, informando que 20,9% dos domicílios brasileiros não têm acesso à internet e muitas 
famílias que apresentam este acesso, não tem estrutura física e equipamentos adequados para um aprendizado 
efetivo. Nossa sociedade terá que transpor muitos desafios para que tenhamos uma educação igualitária, 
ressignificada e de qualidade em que metodologias ativas de ensino-aprendizagem possam ser utilizadas de 
forma mais efetiva e eficiente. 
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RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo analisar os fundamentos do conceito teórico de 

vulnerabilidade social e as implicações do uso desse conceito na execução das políticas públicas de assistência 
social na cidade de Campinas, mais especificamente, tratando da experiência do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos de 06 a 14 anos executado por Organizações da Sociedade Civil (OSC) em parceria 
com a prefeitura do município. Atualmente, mais de 8.000 famílias residentes em Campinas são atendidas por 
esse serviço. Segundo a relação de entidades co-finaciadas, apresentada pela Prefeitura de Campinas, esse foi 
o maior programa sócio assistencial executado pelo município em 2020. Nesses espaços são oferecidas 
diariamente atividades grupais planejadas com intuito de fortalecer o protagonismo, a criticidade e a autonomia 
do chamado público prioritário, ou seja, crianças, adolescentes e suas famílias que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social. Assim, esse trabalho busca investigar como o conceito de vulnerabilidade é 
mobilizado nos documentos oficiais dessas OSCs, estabelecendo diretrizes para as ações dos profissionais e 
incorporando múltiplos sentidos na execução dessa política pública. 
 
PALAVRAS-CHAVE: vulnerabilidade, assistência social, políticas públicas. 
 

Social vulnerability, from concept to application: 
The experience of the Coexistence and Bond Strengthening Service in Campinas. 

 
ABSTRACT: This research aimed to analyze the foundations of the theoretical concept of social 

vulnerability and the implications of using this concept in the implementation of public policies for social 
assistance in the city of Campinas, more specifically, dealing with the experience of the Coexistence Service 
and Strengthening of Bonds in 06 14 years run by Civil Society Organizations (CSO) in partnership with the 
city hall. Currently, more than 8,000 families residing in Campinas are served by this service. According to 
the list of co-financed entities, presented by the Municipality of Campinas, this was the largest social assistance 
program carried out by the municipality in 2020. In these spaces, planned group activities are offered daily 
with the aim of strengthening the protagonism, criticality and autonomy of the so-called priority public, that 
is, children, adolescents and their families who are in a situation of social vulnerability. Thus, this work seeks 
to investigate how the concept of vulnerability is mobilized in the official documents of these CSOs, 
establishing guidelines for the actions of professionals and incorporating multiple meanings in the execution 
of this public policy. 
 
KEYWORDS: vulnerability, social assistance, public policies. 
 
INTRODUÇÃO 

O conceito de vulnerabilidade ganha agenda nas discussões sobre políticas de proteção social no Brasil 
na década de 1990, tornando-se um dos conceitos estruturantes para formulação das políticas de assistência 
social como as conhecemos hoje. De acordo com os estudos de Caroline Moser (1998), Jorge Vignoli (2011), 
Miriam Abramovay (2004) e Gustavo Busso (2011) esse conceito extrapola a questão econômica e material e 
guia a execução das políticas públicas a novos olhares, que abrangem as capacidades e ativos dos sujeitos para 
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lidar com as situações de risco às quais são expostos. O conceito também implica transicionalidade, ou seja, 
os indivíduos podem superar as condições de vulnerabilidade por meio da aquisição ou desenvolvimento de 
competências para lidar com os riscos.  

Essa pesquisa investigou como as políticas públicas de assistência utilizam esse conceito de 
vulnerabilidade para nortear suas ações. Para isso, analisou a experiência de organizações do terceiro setor 
que, em parceria com o poder público, executam o chamado Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) na cidade de Campinas. Segundo a relação de entidades que firmaram parceria com a 
municipalidade, disponível no site da prefeitura, esse foi o maior programa sócio assistencial executado pelo 
município com mais de 8.000 famílias atendidas.  

A hipótese levantada por esse trabalho sugere que o conceito de vulnerabilidade que norteia o SCFV 
em Campinas perpassa por questões objetivas e subjetivas, materiais e simbólicas e acaba por focar no 
indivíduo e, por vezes, na culpabilização dos sujeitos e não na estrutura social que leva ao empobrecimento. 
Ao usar esse conceito, as políticas de assistência social podem acabar contribuindo para a manutenção do 
status quo social, posto que não conversam diretamente com mudanças na estrutura da sociedade e com uma 
efetiva emancipação dos sujeitos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Essa pesquisa, de caráter compreensiva-interpretativa, teve como método inicial uma revisão da 
literatura acerca das concepções de vulnerabilidade. A pesquisa bibliográfica foi realizada no Portal de 
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e nos acervos digitais 
das universidades que possuem programa de pós-graduação em Serviço Social. 

Não obstante, o trabalho teve como segunda ferramenta metodológica a análise, auxiliada pela 
bibliografia, dos principais documentos com as diretrizes necessárias pra execução do SCFV: Política Nacional 
de Assistência Social (PNAS), aprovada em 2004; Norma Operacional Básica da Assistência Social 
(NOB/SUAS), aprovada em 2005; Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009; relatórios de Gestão da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos da Prefeitura de 
Campinas; Tipificação Nacional dos Serviços de Assistência Social; Glossário das Situações Prioritárias para 
o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos desenvolvido pela Prefeitura de Campinas em maio 
2018. 

A organização e gestão das políticas públicas de assistência social no município de Campinas é 
regionalizada e está dividida em cinco territórios: Norte, Sul, Leste, Noroeste e Sudoeste. Cada região, por sua 
vez, apresenta características específicas com maior ou menor grau de risco social. Por isso, a fim de investigar 
os sentidos da vulnerabilidade de maneira mais concreta, identificando a aplicabilidade desse conceito para as 
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) executantes desse serviço, analisamos também os Planos de Trabalho 
do ano de 2019, produzidos por essas próprias entidades. Selecionamos uma entidade de cada região da cidade 
para perceber se há semelhanças ou diferenças no trato das vulnerabilidades características de cada território. 
Os documentos estão disponíveis nos sites das próprias instituições, de acordo com a Lei de Transparência 
(Lei nº 13.019/2014) e o Decreto Federal nº 8.726/2016. No entanto, das 37 entidades conveniadas com a 
prefeitura, somente seis apresentavam esse recurso em sua completude no momento de realização da pesquisa 
e, por isso, foram as entidades selecionadas para esse trabalho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O conceito de vulnerabilidade 

A assistência aos pobres está presente na história do Brasil desde o século XVII, impulsionada, 
sobretudo, pelas práticas e dogmas católicos dentro de instituições como hospitais e asilos. Porém, na década 
de 1950, o Estado toma para si o controle e a manutenção da assistência social, pressionado por uma massiva 
atuação da sociedade civil. Assim, o trabalho foi ganhando corpo de acordo com os processos políticos pelos 
quais passaram o país. Nas décadas de 1960 e 1970, o serviço social, que antes se restringia a garantir direitos 
básicos como alimentação e moradia, impõe ao poder público novas e importantes demandas da população, 
visando, sobretudo, a emancipação popular. A assistência social foi aos poucos abandonando sua gênese na 
caridade e teve seu apogeu como política pública no período da redemocratização do Brasil. O debate sobre 
seguridade social e garantia de direitos promovido nesse período “[...] permitiu que entrassem na Constituição 
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Federal de 1988 institutos legais de envergadura ampla, positivando garantias que ensaiavam um projeto de 
Estado de bem-estar social [...]” (CARMO; GUISARD, 2018, p.2). Atualmente, a assistência social é 
compreendida como um conjunto de ações que viabilizam a seguridade social e integram iniciativas tanto do 
poder público, quanto da sociedade civil com objetivo de garantir e assegurar o direito da população.  
 

Situada em um campo de frequentes disputas entre diferentes projetos societários, que 
revelam concepções distintas de Estado, a seguridade social não contributiva brasileira 
depara-se com uma correlação de forças que não permite a efetivação de seu princípio de 
universalidade, fazendo com que acabe por focalizar-se nos sujeitos em situação de 
vulnerabilidade, além de vivenciar um estado de inconclusão tanto na sua consecução quanto 
na ideia de cidadania que carrega (CARMO; GUISARD, 2018, p.2). 

 
A não universalidade dessa política pública é o que define, em certa medida, o objeto dessa pesquisa. 

A seleção da parcela da população à qual a assistência social direciona suas forças, denominada como público 
prioritário, está diretamente associada ao conceito de vulnerabilidade. Esse conceito, por sua vez, possui 
multideterminações, muito embora ele não esteja tão claro na legislação que tipifica a assistência social, 
podendo ser facilmente confundido ou associado unicamente à questão econômica. O conceito de 
vulnerabilidade é mais extenso e também define comportamentos coletivos e individuais, vínculos afetivos e 
desigualdade de acesso a bens e serviços, por exemplo.  

Difundido na década de 1990, o conceito de vulnerabilidade ganha proeminência entre as instituições 
multilaterais como Banco Mundial e Organização das Nações Unidas (ONU) e amplia o conceito de pobreza 
que estava, até então, restrito a questões econômicas. O conceito de vulnerabilidade mobilizado por essas 
instituições engloba outros aspectos sociais como saúde, nutrição e educação, influenciando e orientando as 
políticas públicas, sobretudo em países subdesenvolvidos, que ainda caminham em busca da consolidação de 
suas políticas públicas sociais. O enfrentamento da miséria deixa de ter foco total na transferência de renda e 
passa a incorporar termos como capital humano, ações integradas e redução da pobreza em longo prazo. 
Vaitsman, Andrade e Farias (2009) afirmam que o tema da pobreza adquire essa proeminência na agenda 
pública após a crise capitalista da década de 1970. A superação dessa crise passa a ser associada ao 
desenvolvimento, ou seja, o investimento no capital humano poderia auxiliar no desenvolvimento econômico 
ao produzir crescimento financeiro. 
 

A visão de que políticas e instituições voltadas para os grupos mais vulneráveis podem 
promover tanto eficiência quanto equidade toma corpo, com base em evidências de que 
investimentos em necessidades básicas humanas melhoram a produtividade e o crescimento 
econômico. Além da renda, outras dimensões da pobreza são enfatizadas, sustentando o 
discurso sobre a necessidade de acesso a bens como saúde e educação como condições para 
a superação da pobreza. A associação entre desenvolvimento econômico, equidade e 
democracia reforça a idéia do papel dos sistemas de proteção social como promotores do 
desenvolvimento das capacidades individuais e sociais (VAITSMAN; ANDRADE; 
FARIAS, 2009, p. 733). 

 
Existem vários autores que buscam explicar esse conceito. Contudo, interessa-nos compreender a 

concepção de vulnerabilidade incorporada pela política de assistência social no Brasil, portanto nos 
concentraremos nos autores, cujas definições embasam tal política. Vignoli (2011) explica que a 
vulnerabilidade está associada a falta de acesso às oportunidades ofertadas pela sociedade, Estado e mercado, 
além da falta de capacidades necessárias ao sujeito para o aproveitamento dessas oportunidades. Assim, 
também Busso (2011) elucida que a vulnerabilidade está ligada à falta de ativos que indivíduos, famílias ou 
grupos possuem para enfrentar os risco. Mozer (1998), por sua vez, amplia o debate, explicando que os riscos 
e queda da mobilidade social não estão somente entre as pessoas pobres, mas é questão geral da sociedade, 
uma vez que a insegurança ou desproteção de direitos não dizem respeito somente às necessidades básicas do 
ser humano. 

A partir dessas definições, podemos verificar, então, que os fatores que levam à vulnerabilidade são 
multicausais e transcendem a dualidade “ricos e pobres”, “incluídos e excluídos”. Segundo alguns autores, 
apesar de complexa, essa amplitude do entendimento da pobreza, proporcionada pelo conceito de 
vulnerabilidade, pode ser benéfica se aplicada corretamente nas políticas de assistência social. Carla Bronzo 
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(2008), por exemplo, explica que a vulnerabilidade está sim associada aos graus de maior ou menor risco 
social, porém não só isso, a vulnerabilidade diz respeito também às capacidades adquiridas pelos indivíduos 
ou grupos de responder aos obstáculos e riscos. Assim, Bronzo (2008) defende que as políticas de assistência 
social podem, então, contribuir com elementos que auxiliam no fortalecimento dessas respostas. Sob esse ponto 
de vista podemos concluir que a vulnerabilidade não é estática, ela pode ser superada, garantindo que os 
sujeitos adquiram as capacidades necessárias para enfrentar o risco. Hillshein e Cruz (2012), confirmam:  
 

A concepção de vulnerabilidade social, ao mesmo tempo em que pretende superar, incorpora 
o conceito de pobreza, dessa forma se caracterizando como um processo ao invés de um 
estado, como nas noções de pobreza e exclusão que se concebem permanentes, estáticas 
(HILLESHEIM; CRUZ, 2012, p.124). 

 
Castro e Abramovay (2004) apontam que uma das maneiras de enfrentar as vulnerabilidades é 

estimular a democracia participativa com referência ao capital cultural, por exemplo. Assim, os indivíduos, 
famílias ou grupos podem, por si, trazer uma resposta positiva aos riscos, traçando estratégias de superação. 
As autoras utilizam o termo “vulnerabilidade positiva” para as respostas benéficas dos sujeitos aos riscos. “São 
exemplos de vulnerabilidades positivas: resistência à sociedade do consumo e do espetáculo, crítica social pelo 
reconhecimento dos riscos e obstáculos como questões sociais, busca de maior autonomia e participação 
política” (CANÇADO; CARDOSO; SOUZA, 2014, p.16). 

Encontramos aqui uma primeira dimensão dessa conceituação de vulnerabilidade que pode ser 
questionada. A partir das definições apresentadas, podemos perceber que o conceito perpassa por questões 
objetivas e subjetivas, materiais e simbólicas, focando mais no indivíduo do que na estrutura social que leva 
ao empobrecimento. Nessa perspectiva, a vulnerabilidade é vista como transicional, ou seja, os indivíduos 
podem superá-la por meio da aquisição ou desenvolvimento de ativos ou capacidades. Dessa forma, as políticas 
públicas, ao utilizar esse conceito, seguem a mesma lógica e, com isso, acabam por deixar de fora a defrontação 
dos condicionantes estruturais e conjunturais da pobreza, focando principalmente no indivíduo. Sendo assim, 
as políticas de assistência social podem incorrer para a manutenção do status quo social, posto que não 
conversam diretamente com mudanças na estrutura da sociedade e com uma efetiva emancipação dos sujeitos. 
Até mesmo a autora que defende a utilização desse conceito, chama atenção para esse risco na prática. Para 
Bronzo (2008): 

 
[...] não adianta muito ampliar a capacidade das pessoas fazerem escolhas se não existem 
estruturas de oportunidades (entendidas como regras e instituições formais e informais) que 
tornem possível efetivar as escolhas, transformar agência (como capacidade de agir) em ação 
efetiva (resultados) (BRONZO, 2008, p. 06). 

 
Monteiro (2011) também chama atenção para a dualidade que esse conceito de vulnerabilidade pode 

provocar. Para a autora, a compreensão do termo pode ser encarada como perspectiva inovadora, à medida que 
amplia o conceito de pobreza, mas também pode ser analisado sob uma lógica conservadora reatualizada. As 
autoras Carmo e Guizard (2018) também reforçam essa ideia: 
 

Não obstante as críticas em torno de sua indefinição conceitual bastante amalgamada à noção 
de risco, a adoção de tal categoria, ao mesmo tempo em que buscou definir o objeto próprio 
e específico da assistência social, se contrapondo ao esvaziamento teórico-metodológico de 
suas entregas, aproximou-se de uma solução terminológica típica de correntes neoliberais e 
orientações de organismos internacionais. O que imprimiu nas ações da política um 
pressuposto ético-político individualizante, de focalização na parcela mais pauperizada da 
população (CARMO; GUISARD 2018, p.2). 
 

Ao estudar as práticas psicológicas nas políticas de assistência social, Santos, Roesch e Cruz (2014) 
avaliam que na tentativa de gerenciar os riscos que levam à vulnerabilidade os profissionais do serviço social 
podem invadir o cotidiano das famílias e promover uma espécie de vigilância e controle dos costumes. Por 
conta de seu caráter multifacetado, o termo vulnerabilidade abre brechas para que padrões de vida sejam eleitos 
como norma social vigente e todo o tipo de comportamento contrário à norma pode ser caracterizado como 
situação de risco. As autoras exemplificam essa questão ao relatar que, em seu trabalho de campo, as mulheres 
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usuárias dos serviços de assistência social não compreendiam ou nunca tinham ouvido falar do termo 
vulnerabilidade ao qual as próprias eram enquadradas pelos técnicos do serviço.  

Siqueira e Lino (2013) também questionam o enquadramento dos sujeitos na categoria de vulneráveis. 
Segundo as autoras, cabe perguntar se é realmente necessário que as políticas de assistência social definam as 
pessoas como vulneráveis para terem suas demandas atendidas e, afinal, o que leva os profissionais do serviço 
social a saber, exatamente, o que as famílias precisam? A resposta dessas perguntas pode estar no padrão 
social, econômico e cultural imposto pelo neoliberalismo. 

 
[...] A inclusão, via políticas de inclusão escolares, sociais, assistenciais e de trabalho, 
funciona como um dispositivo biopolítico a serviço da segurança das populações. Ao estarem 
incluídos nos grupos, nos registros oficiais, no mercado de trabalho, nas cotas de bolsa-
assistência, na escola, etc., as pessoas tornam-se alvos fáceis das ações do Estado. Trata-se 
de ações que visam a conduzir as condutas humanas dentro de um jogo com regras definidas, 
no interior dos distintos e dos muitos grupos sociais (LOPES, 2009, p.156 apud SIQUEIRA; 
LINO, 2013, p.36). 

 
Monteiro (2011) também concorda que esse caráter adjetivo atribuído à vulnerabilidade é um 

dificultador das transformações sociais, pois atribuímos a vulnerabilidade a alguém e, desse modo, passamos 
a olhar o sujeito vulnerável e não a própria vulnerabilidade. Assumimos, assim, um caráter reducionista, 
deixamos de confrontar os condicionantes da pobreza e atribuimos ao sujeito a culpa de sua situação. Quando 
confrontamos a gênese da estrutura social que leva ao empobrecimento, a utilização do conceito de 
vulnerabilidade nas políticas públicas apenas transiociona os sujeitos de um patamar a outro no modelo de 
sociedade de consumo já estabelecido e isso não impede que a vulnerabilidade se esgote, ela sempre existirá, 
pois sua origem não foi superada.  

 
De acordo com Guattari & Rolnik (1985), “a culpabilização é uma função da subjetividade 
capitalística” (p.40). Segundo os autores, a raiz das tecnologias capitalísticas de 
culpabilização consiste em propor sempre uma imagem de referência para que diante dela as 
pessoas se perguntem o que são, ou a que correspondem suas falas, etc. (SIQUEIRA; LINO, 
2013, p. 49). 

 
O conceito de vulnerabilidade inova ao expandir a ideia do que consideramos ser pobreza e proteção 

social, no entanto podemos perceber, até aqui, que ele também carrega importantes contradições, 
características do modelo neoliberal: ações individualizantes, culpabilização dos sujeitos, efeito moral e 
meritocracia. Assim, compreender essas contradições é importante para que possamos avaliar o alcance das 
políticas de assistência social no Brasil hoje e esclarecer seus reais objetivos, identificando os principais 
obstáculos e desafios para a sua efetividade. 

 
Análise do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em Campinas 
 

Para aprofundarmos na análise e compreensão das implicações do conceito de vulnerabilidade nas 
políticas públicas, optamos pelo estudo de um dos programas ofertados pela política de assistência social, 
denominado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Esse, por sua vez, compõe um 
conjunto de diferentes ações ofertadas à população de acordo com seu ciclo de vida, ou seja, atende milhares 
de pessoas das mais diversas faixas etárias. No entanto, as unidades de atendimento selecionadas pela nossa 
pesquisa atem-se às atividades realizadas com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.   

Esse público está inserido no que o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) denomina como 
Serviço de Proteção Social Básica, regulamentado no governo Lula pela Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, prevista na Resolução nº 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 
O Serviço de Proteção Social Básica 

 
Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 
privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, 
ou, fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações 
etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras) (BRASIL, PNAS, 2004, p. 33). 
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Em resumo, esse serviço busca:  
 

Eliminar/minimizar situações de privação material e discriminação negativa, capazes de 
desenvolver potencialidades e assegurar aquisições, além de fortalecer vínculos familiares e 
vínculos sociais mais amplos, necessários ao exercício de cidadania (MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2017, p. 09). 

 
Para atingir esse objetivo, o SCFV mobiliza uma rede de atores públicos e privados que materializam 

ofertas socioeducativas, lúdicas e socioculturais. A descrição específica do serviço compreende: 
Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de 
pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a 
convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação 
dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades , com vistas ao alcance 
de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social (BRASIL, 
Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009, p.08). 

 
Como podemos perceber, a tipificação desse serviço tem intencionalidade clara e está completamente 

ligada ao conceito de vulnerabilidade multidimensional que discutimos anteriormente e, por isso, transborda o 
enfrentamento das problemáticas socioeconômicas ou de aspecto material. Dagmar Raczynski (2002) traz uma 
importante contribuição para o conceito de vulnerabilidade, segundo a autora: 

A su vez, se sostiene que para superar la pobreza de modo sustentable es indispensable 
reconocer las capacidades, habilidades y los recursos materiales y no materiales que las 
personas, hogares, grupos y comunidades pobres pueden movilizar para salir de su situación 
(RACZYNSKI, 2002, p. 19). 

 
Contudo, para atingir esse objetivo o poder público não operacionaliza sozinho esse serviço. A 

execução dessa política pública fica, majoritariamente, a cargo das instituições do terceiro setor, as chamadas 
OSCs, que são co-financiadas pela prefeitura para gerenciar esse trabalho. O terceiro setor é constituído por 
organizações não estatais que nascem a partir de iniciativas privadas, voluntárias e não possuem fins lucrativos.  

Segundo o último relatório disponibilizado pela prefeitura do município, no ano de 2018, as unidades 
de execução da política de assistência social básica eram compostas por 17 órgãos públicos, sendo 5 Distritos 
de Assistência Social (DAS) e 12 Centros de Referência da Assistencial Social (CRAS), e 99 unidades de 
instituições conveniadas de SCFV que, naquele ano, atenderam 16.080 usuários. Ou seja, a execução dessa 
política pública está, em sua maioria, a cargo das entidades terceirizadas. 

A atuação das entidades sem fins lucrativos é antiga, data por volta do final do século XIX, sobretudo 
no meio religioso. No entanto, seu crescimento no Brasil acontece entre as décadas de 1960 e 1970, ganhando 
grande visibilidade nas duas décadas posteriores, atuando frequentemente no enfrentamento à pobreza e 
garantia de direitos. As OSCs possuem origens diversas, mas comumente nascem no seio de movimentos 
sociais, culturais ou religiosos. A terceirização da execução de políticas públicas, por sua vez, também não é 
recente. Essa possibilidade foi legalizada no Brasil em 1967. No entanto, segundo Del Passo (2019), essa 
política administrativa tem seu auge junto ao crescimento das OSCs no país na década de 1990 e, não 
coincidentemente, concomitante ao avanço do neoliberalismo no país: 

 
Nesse sentido, a reforma gerencial brasileira que ocorreu em 1994, no governo FHC é 
sintomática. Com ela, passou a predominar o norte do enxugamento do Estado que transfere 
os serviços das atividades de apoio para as terceirizadas e os serviços públicos, sobretudo o 
da Assistência Social, para as organizações sociais não estatais (DEL PASSO, 2019, p.10). 

 
Assim, as entidades do terceiro setor e a terceirização da mão de obra na execução das políticas 

públicas tornam-se uma alternativa viável econômica e administrativamente para o Estado, pois promovem a 
fragilização dos vínculos empregatícios e têm menores custos e encargos previdenciários. Fora isso, o Estado 
também defende a ideia de que a atuação dessas organizações democratiza as políticas públicas à medida que 
uma gama grande e diversificada de agentes da sociedade civil é engajada na promoção dessa política. Para o 
poder público, as entidades possuem maior capacidade de inserção nos territórios e proporcionam uma ação 
em rede intersetorial ampliada para garantia de direitos.  
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As parcerias entre municipalidade e ONG's foram oficializadas pela Lei de Parcerias n.º 7.427/1997 e 
regulamentada pelo Decreto nº 10.241/2000, que dispõe sobre os procedimentos para execução do serviço, 
como, prestação de contas, avaliação e monitoramento. A celebração desses convênios é realizada por meio 
de um Chamamento Público, ou seja, o poder Executivo publica um edital de chamamento, deliberado pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social, apresentando o objeto a ser conveniado e as entidades inscrevem 
seus projetos e concorrem entre si. Os projetos são avaliados por uma comissão de agentes públicos e o plano 
melhor qualificado dentro das especificidades de sua tipificação, celebra o contrato de gestão. Assim, além de 
atender as metas e objetivos do Estado, as OSCs garantem parceria financeira e maior liberdade de gestão. E 
o Estado, por sua vez, deixa de exercer seu papel de executor e prestador de serviços direto à população e passa 
a desempenhar o papel de regulador e provedor.  

Essa característica do SCFV de Campinas foi o ponto de partida de nosso interesse em estudá-lo. O 
cenário das OSCs é complexo, diversificado e incorpora inúmeros agentes na execução dos projetos: 
funcionários terceirizados, órgãos públicos, Estado, dirigentes religiosos (em decorrência de suas origens) e, 
frequentemente, ainda há parcerias com empresas que contribuem financeiramente no fomento dos projetos. 
Assim, cada agente é capaz de atribuir, segundo seus próprios critérios, o significado material e simbólico do 
conceito de vulnerabilidade. Helena Chaves e Edistia Oliveira (2017) reconhecem que a Assistência Social 
como a conhecemos hoje “ainda é fortemente marcada pelo sincretismo que acompanhou a sua trajetória 
histórica” (CHAVES; OLIVEIRA, 2017, p. 144). Esse sincretismo, por sua vez, pode incorrer na dificuldade 
de clareza nos objetivos do trabalho e no entendimento da vulnerabilidade.  

Além da bibliografia sobre o tema, essa pesquisa analisou o Plano de Trabalho do ano de 2019 de 
cinco OSCs, que foram submetidos ao Edital de Chamamento e aprovados pela prefeitura para firmar a 
parceria. Essas OSCs estão localizadas nas cinco diferentes regiões da cidade (Norte, Noroeste, Sul, Sudoeste 
e Leste). Esses documentos estão disponíveis nos sites das próprias instituições, conforme determina a Lei de 
Transparência (Lei nº 13.019/2014) e o Decreto Federal nº 8.726/2016. Cada um desses territórios apontados 
acima apresentam caraterísticas muito marcantes em suas demandas. A partir da revisão da literatura, 
consideramos que a vulnerabilidade se dá a partir da relação dos sujeitos com as situações de risco social, em 
maior ou menor grau.  Sendo assim, a análise dos Planos de Trabalho de diferentes OSCs buscou compreender 
como a vulnerabilidade aparece nesses planos e quais métodos são usados para o seu enfrentamento.  

Esses Planos de Trabalho configuram a identidade do SCFV que será desenvolvido pela OSC.  Todos 
possuem o mesmo formato, posto que seguem o modelo estabelecido pelo Edital de Chamamento e apresentam 
dados administrativos da OSC, diagnóstico social do território objeto da parceria, estratégias metodológicas 
(descrição da atividade, meta, periodicidade e avaliação), articulação em rede, recursos humanos e planilha 
total de custos. Para essa pesquisa, vamos nos ater à análise das atividades propostas nesses Planos de Trabalho.  

Podemos perceber que são descritas basicamente duas estratégias: (1) as atividades referentes ao 
serviço social (acolhida individual, orientações individuais, busca ativa, visita domiciliar, encaminhamentos 
para outros serviços da rede ou outros equipamentos públicos, informação e comunicação sobre os direitos e 
formas para o seu acesso e reclamação e mobilização e articulação das redes de apoio) e (2) as atividades 
desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar, que conta com educadores e monitores das mais diversas 
formações acadêmicas. São elas: atividades de convívio grupal, acolhidas em grupo e atividades de inclusão 
na vida comunitária. Podemos também destacar os temas utilizados nas atividades mais recorrentes nos cinco 
planos: esporte, cultura, artesanato, música, debates, passeios, encontros de família, informática e oficinas 
sobre o mercado de trabalho.  

O conceito de vulnerabilidade não fica claro em nenhum dos planos analisados e aparece sempre 
associado ao termo risco social, mas, ainda assim, podemos identificar as sutilezas de sua contradição. Siqueira 
e Lino (2013) fazem uma importante contribuição para a análise das atividades descritas nos planos e exercidas 
pelos técnicos do serviço social. Segundo as autoras, atividades como visitas domiciliares, acompanhamento 
individual, entrevistas e escrita de relatórios não têm, na prática, nenhuma função que não seja a categorização 
e controle das famílias. As autoras questionam se a prática dessa atividades “é uma forma de esquadrinhar o 
cotidiano das famílias e controlá-las para que alterem seus comportamentos, desconsiderando seus desejos e 
suas diferenças [...]” (SIQUEIRA; LINO, 2013, p. 42). 

 Também nos chama atenção os demais métodos de trabalho da equipe multidisciplinar. Sendo um 
espaço totalmente distinto da escola, já que seus propósitos não estão vinculados à obtenção de graus próprios 
do sistema escolar, não deixa de ser, no entanto, um ato planejado, intencional, com organização e conteúdos 
programáticos específicos e tipificados, inclusive no que diz respeito ao espaço físico e à característica da 
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equipe técnica que irá desenvolvê-lo. Por isso, podem carregar também enfoque psicológico, ético e 
moralizante de acordo com a missão e valores da OSC que desenvolve essas atividades.  

Vale ressaltar que os métodos descritos nos planos estão, majoritariamente, associados ao convívio 
grupal e à experiência pautada na coletividade, favorecendo trocas sociais entre a entidade, a comunidade e as 
famílias atendidas. Marcus Aurélio Taborda (2014) chama a atenção para a dinâmica educativa que as próprias 
trocas sociais promovem:   

 
Se “educar” carrega consigo uma dimensão estrutural, assim como uma intencionalidade, há 
de se pensar como se estabelece a relação entre essa intencionalidade do ato educativo e a 
espontaneidade das trocas sociais que, em última instancia são educativas por excelência 
(TABORDA, 2014, p.180).  

 
Nesse sentido, fica clara a intencionalidade educativa do SCFV, seja pela apreensão de conhecimento 

transmitido pelas atividades planejadas, seja pelo compartilhamento de ideias geradas pela convivência. Ainda 
sobre essas atividades planejadas, podemos perceber que as entidades analisadas subdividem o trabalho da 
equipe multidisciplinar em oficinas temáticas, que podem ou não estar divididas em faixas etárias, com 
espaços, recursos pedagógicos e organização muito semelhante ao que acontece nas escolas.  Vale ressaltar 
que, de acordo com a bibliografia, a vulnerabilidade não é estática e nem se dá de forma linear, assim, ela não 
é uma condição, mas um estado. Por isso, são inúmeros os fatores que levam à vulnerabilidade, tornando muito 
complexo o conceito, com inúmeras variantes e gradações. Isso implica na aquisição de recursos materiais e 
simbólicos na identificação dos indivíduos ou grupos que se encontram nessa situação. Isso nos leva a 
questionar os motivos que levaram as OSCs a elegeram os métodos similares à escola para obtenção de 
resultados tão complexos e díspares. O que se pretende ensinar aos chamados vulneráveis nesses espaços 
educativos? A escolha desses métodos nos leva a entender que, se o objetivo desse serviço é promover trocas, 
convívio e fortalecimento de vínculos, então existe um padrão de vida e de relações que deve ser seguido e 
ensinado. 

 Ainda sobre a multiplicidade das vulnerabilidades, ao atentarmos para a descrição de cada território 
de atuação, encontramos muitas diferenças entre eles. Por exemplo, a região Norte é descrita pela OSC como 
rica e com muitos equipamentos públicos, porém com baixo índice de acesso da população a esses espaços, ou 
seja, falta à população desse território ocupar e se apropriar do que lhes é oferecido. Já na região Sudoeste, há 
uma enorme área de prostituição (Jardim Itatinga) e a principal demanda apontada é a falta de vínculos e a 
capacidade dos jovens de romper ciclos familiares violentos. Na região Sul, por tratar-se de uma antiga 
ocupação, as proximidades do Parque Oziel, são descritas com críticas demandas com relação à estrutura das 
moradias. Essas diferenças territoriais, contudo, não aparecem como norteadoras dos métodos que são 
utilizados, posto que as cinco entidades possuem métodos muito semelhantes, dando a entender que as 
vulnerabilidades dos territórios, apesar de conhecidas, não são profundamente trabalhadas. No entanto, não 
podemos obter essa conclusão sem uma observação empírica do cotidiano dessas oficinas. Nos planos 
analisados, não há detalhamento de como elas são realizadas, sendo assim, essa questão tem caráter de hipótese 
e pode ser um ponto de partida de pesquisas futuras. O que podemos perceber somente pela leitura desses 
documentos, é a uniformização das vulnerabilidades e dos métodos utilizados para seus enfrentamentos. Para 
Siqueira e Lino (2013), as práticas da assistência social que não levam em conta a singularidades, certamente 
vão incorrer em normalizações e categorizações dos sujeitos. 

 
Em nossa análise, consideramos que nomear as famílias como “em risco” e “em 
vulnerabilidade” torna-se uma forma de desqualificar essas diferenças e de afirmar a 
importância da intervenção dos profissionais em suas vidas, prescrevendo formas de ser e de 
viver. (SIQUEIRA; LINO, 2013, p.47). 

 
Em última análise, de acordo o Plano Municipal de Assistência Social: 

 
A Proteção Social Básica (PSB) opera garantindo as seguranças de convívio, acolhida e 
sobrevivência, com o objetivo de ampliar a capacidade da função protetiva das famílias, 
prevenir a presença e o agravo das vulnerabilidades relacionais e riscos sociais, por meio do 
desenvolvimento de potencialidades, aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e 
sociais (PMAS, 2018, p. 40). 
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Apesar de apresentar importantes diretrizes para o trabalho do SCFV, o Plano Municipal não explicita 

exatamente as metas para o trabalho. Isso também foi encontrado nos Planos de Trabalho analisados. As metas 
de cada atividade têm caráter qualitativo, dificultando a aferição dos resultados. Essa questão acaba por tonar-
se um importante ponto de análise, pois os principais métodos avaliativos são as respostas dadas pelos próprios 
usuários do serviço que, por sua vez, podem ser ou não analisadas pela instituição, sujeitas à subjetividade de 
ambos os lados. Quando não há clareza no que consideramos uma vulnerabilidade, pela instituição ou pela 
família atendida, não é possível assegurar a sua superação.  

 Podemos perceber, então, que apesar da dificuldade de aferição dos resultados e do impacto na vida 
das crianças e adolescentes, as OSCs contemplam os atendidos com uma gama diversificada de atividades que 
exploram diferentes potencialidades, bem como proporcionam um espaço de discussões acerca dos problemas 
que cerceiam a vida dessas famílias. Apesar de ser um espaço de discussões políticas, o caráter de seus métodos 
é individualizante e está de acordo com os conceitos de vulnerabilidade que foram apresentados acima, pois 
oferecem aos atendidos condições de adquirir experiências múltiplas que vão desde autoconhecimento até 
competências profissionais, mas, de acordo com os documentos analisados, deixam de explorar os macro 
condicionantes da pobreza.  

 
CONCLUSÕES 

A partir dessa análise e da leitura desses documentos, sugerimos que as OSCs recorrem à abordagens 
individualizantes para o enfrentamento das chamadas vulnerabilidades, na medida em que seus métodos de 
atuação privilegiam a capacitação dos sujeitos para lidar com riscos aos quais são expostos individualmente, 
sem enfatizar os condicionantes da pobreza e da exploração presentes em sociedades capitalistas, 
especialmente nos países periféricos. Podemos atribuir isso a própria orientação neoliberal que norteia a 
relação dessas entidades com o poder público. Com caráter reformista e focalizado, os métodos utilizados pelas 
OSCs buscam incluir os atendidos no sistema social vigente, mas não há clareza sobre os resultados a serem 
alcançados.  

A política de assistência social do município de Campinas, por sua vez, apresenta alternativas 
incompletas para a questão da vulnerabilidade, pois promove ações fragmentadas, sem explorar com 
profundidade os condicionantes e as raízes multicausais da vulnerabilidade proposta na teoria. Ou seja, a 
vulnerabilidade tem sido mais um meio de normalizar e categorizar os sujeitos do que uma ferramenta de 
combate às misérias. Soma-se a isso as linguagens distintas usadas pelas OSCs, decorrentes de suas origens, 
missões e objetivos atrelados muitas vezes à visão religiosa das disfuncionalidades sociais. A análise dos 
Planos de Trabalho e dos documentos norteadores dessa política pública não deixa claro o conceito de 
vulnerabilidade. Propositalmente ou não, essa falta de clareza abre brechas para diferentes interpretações, 
símbolos e sentidos para o conceito. 

Assim, os espaços do SCFV tornam-se um microcosmo capaz de reproduzir, em menor escala, as 
intrincadas relações sociais do sistema capitalista, tornando-se um terreno fértil para o estudo das 
desigualdades, acesso a direitos e processos políticos.  

 
Tudo o que é produzido pela subjetivação capitalística – tudo o que nos chega pela 
linguagem, pela família e pelos equipamentos que nos rodeiam – não é apenas uma questão 
de idéia, não é apenas uma transmissão de significados por meio de enunciados significantes. 
Tampouco se reduz a modelos de identidade, ou a identificações com pólos maternos, 
paternos, etc. Trata-se de sistemas de conexão direta entre as grandes máquinas produtivas, 
as grandes máquinas de controle social e as instâncias psíquicas que definem a maneira de 
perceber o mundo. (GUATTARI; ROLNIK, 1985, p. 27) 
 

Essa pesquisa não teve a pretensão de trazer à tona toda a multiplicidade contida no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, mas investigar quais são os impactos e a influência que o termo 
vulnerabilidade exerce nessa política pública. No entanto, há questões que somente uma pesquisa de campo, 
um mergulho profundo no cotidiano dessas instituições, é capaz de responder. Como as abordagens de 
vulnerabilidade utilizadas dentro da OSCs definem as relações que se estabelecem entre a diversidade dos 
sujeitos ali envolvidos, crianças, famílias, poder público, trabalhadores, empresas? E, consequentemente, o 
que resulta dessas relações?  
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Esse trabalho não espera responder macroquestões, mas contribuir para suscitar ainda mais o debate 
acerca das políticas públicas de assistência social, contribuindo para uma maior clareza de sua 
intencionalidade. À medida que os conceitos usados na formulação dessas políticas públicas são 
incompreendidos ou ocultados, seus sentidos ficam esvaziados ou mesmo contribuem para o efeito contrário 
ao da superação das desigualdades. 
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RESUMO: Apesar de frequentemente discutirmos sobre a importância da inserção das tecnologias no contexto 
escolar, as pesquisas indicam que muitos professores ainda não as utilizam, muitas vezes por não terem 
conhecimento sobre ferramentas tecnológicas que podem ser inseridas em suas salas de aula. As redes sociais 
são espaços que possibilitam troca de experiências e o instagram se configura como uma rede social com 
grande potencial como um ambiente de formação continuada de professores por possibilitar a troca de forma 
rápida, através de imagens e textos, além de ser gratuita. A partir disso, o objetivo dessa pesquisa foi criar um 
perfil no instagram para auxiliar professores. O perfil teve um crescimento bastante significativo, alcançando 
mais de 2000 contas em apenas uma publicação em menos de 3 meses desde a criação do perfil, assim sendo 
possível observar o interesse dos professores em conhecerem e aprenderem formas de inovar em sala de aula 
e como uma rede social possibilita essa troca.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: formação de professores, redes sociais, tecnologia educacional 
 

@FICADICAPROF: CONTRIBUTIONS FROM AN INSTAGRAM PROFILE AS INFORMAL 
COLLABORATIVE LEARNING SPACE FOR TEACHERS 

 
 
ABSTRACT: Although we often discuss the importance of inserting technologies in the school context, 
research indicates that many teachers still do not use them, often because they are unaware of technological 
tools that can be inserted in their classrooms. Social networks are spaces that allow the exchange of experiences 
and Instagram is configured as a social network with great potential as an environment for continuing teacher 
education because it allows a quick exchange, through images and texts, in addition to being free. Based on 
that, the objective of this research was to create an Instagram profile to help teachers. The profile had a very 
significant growth, reaching more than 2000 accounts in just one publication in less than 3 months since its 
creation, so it is possible to observe the interest of teachers in knowing and learning ways to inovate in the 
classroom and how a social network enables this exchange.  
 
KEYWORDS: teacher training, social networks, educational technology 
 
INTRODUÇÃO 

O século XXI é contextualizado em um ambiente de informação digitalizada no qual o acesso à 
informação e, consequentemente, ao conhecimento torna-se relativamente fácil, imediato, onipresente e 
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acessível, sendo uma época de rápidas mudanças que influenciam nossa forma de pensar, comunicar e agir 
(FÜHR, 2019).  

De acordo com Brasilino, Pischetola e Coimbra (2017), as Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) 

têm potencial para melhorar a qualidade da educação e gerar modos 
de aprendizagem mais participativos. Destaca-se, porém, que as 
atividades pedagógicas com uso de TIC serão tão amplas quanto a 
capacidade do professor de planejá-las de acordo com seus 
objetivos didáticos (ibid, 2017, p. 35). 

O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC1) 
realizou em 2017 uma pesquisa sobre o uso de TICs nas escolas brasileiras, no qual foi possível observar que 
os professores ainda não têm utilizado TICs para a realização de atividades pedagógicas com tanta frequência, 
conforme figura 1, limitando-se a no máximo 53% das atividades com o uso de TIC, ou seja, das 91 atividades 
realizadas, apenas 48 foram com o auxílio de TIC, como na atividade de aulas expositivas e trabalhos sobre 
temas específicos. 

 

FIGURA 1: professores por atividades pedagógicas realizadas com o uso de computador e internet.  

Medina (2020) indica que as redes sociais se tornaram uma das ferramentas tecnológicas mais usadas 
pelas pessoas e a inserção das TICs no âmbito acadêmico tem o propósito principal de potenciar o tempo dos 
alunos fora da sala de aula. 

Medina (2020) ainda ressalta que as redes sociais, com foco principal no instagram, é um espaço que 
possibilita a troca de experiências e vivências e pessoas e, portanto, pode se configurar como uma ferramenta 
educativa. A partir desse contexto, o objetivo desse projeto foi criar um perfil no instagram para divulgar dicas 
de aplicativos, sites e outros materiais para professores, assim como outros materiais de apoio. 

MATERIAL E MÉTODOS 
 



 
129 

1° Seminário de Educação e Formação Docente (SedFor) do IFSP Campinas – 06, 07 e 08 de julho e 2021 
 

Este trabalho trata-se de um estudo de caso sobre a experiência da criação de um perfil do instagram, 
o @ficadicaprof, voltado para apoio aos professores, visando divulgar materiais de leitura, jogos, aplicativos, 
sites e cursos para auxílio ao professor a usar metodologias ativas e tecnologia educacional. 

O perfil @ficadicaprof surgiu de um interesse pessoal em criar um espaço para disponibilizar materiais 
de apoio para professores (e outros interessados pela área de educação), como cursos, livros e artigos, 
atividades, aplicativos e jogos; além de ser um espaço de interação entre outros profissionais para haver a troca 
de conhecimento.  

O perfil foi anunciado em 3 de dezembro de 2019 com essa proposta e em 16 de dezembro do mesmo 
ano foi realizado a postagem explicando detalhadamente a proposta do instagram FICADICAPROF, conforme 
figura 2. 

 

FIGURA 2: captura da tela mostrando a primeira publicação mostrando a proposta do @ficadicaprof 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A coleta de dados sobre os seguidores do FICADICAPROF foi feita no dia 1 de maio de 2020 pelas 

informações dadas pelo próprio instagram, portanto, sendo inteiramente de forma anônima.  
O público do perfil está concentrado no Brasil, totalizando 98% dos seguidores, sendo que as cidades 

brasileiras onde mais há seguidores são, em ordem de maior porcentagem, Rio de Janeiro, Campinas, São 
Paulo, Brasília e Belo Horizonte, conforme tabela 1.  

 
 
 
 
 
 

Tabela 1: cidades de origem do maior público do perfil @ficadicaprof 

Cidade  Porcentagem 
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Rio de Janeiro 6% 

Campinas 6% 

São Paulo 6% 

Brasília 2% 

Belo Horizonte 1% 

 
A maioria dos seguidores possui entre 25 e 44 anos totalizando cerca de 74% dos seguidores, conforme 

figura 3.  

 
FIGURA 3: faixa etária do público do perfil @ficadicaprof   

 
Dentre os 1303 seguidores do FICADICAPROF, temos que 86% destes são mulheres e 14%, homens, 

conforme figura 4. 

 
FIGURA 4: gênero do público do perfil @ficadicaprof 

 
Também foram coletados os dados de alcance das primeiras 60 publicações do perfil @ficadicaprof feitas entre 
os dias 3 de dezembro de 2019 e 29 de abril de 2020, conforme figura 5.  
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FIGURA 5: dados de alcance das 60 primeiras publicações do perfil @ficadicaprof 

 
A publicação que possui maior alcance, com 2147 perfis alcançados, foi publicada no dia 21 de março 

de 2020 e é um passo a passo com fotos para montar um dado usando caixa de leite, um recurso muito usado 
em aulas independentemente do nível escolar.  

Entre os dias 5 de fevereiro e 31 de abril de 2020 foram coletados dados de alcance e seguidores 
totalizando 12 semanas de estudo e estes foram compilados e organizados em um gráfico conforme figura 
abaixo. 

 
FIGURA 6: relação dos dados de alcance e número de seguidores de acordo  

com as 12 semanas estudadas do perfil @ficadicaprof 
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Para verificar se existe relação entre o alcance e a quantidade de seguidores, foi feito uma correlação de 
Pearson, uma medida de associação linear entre duas variáveis que varia entre -1 e 1, sendo que os extremos 
indicam uma correlação forte (FIGUEIREDO FILHO & SILVA JÚNIOR, 2009).  

Como os valores extremos dificilmente são encontrados, os valores entre 0,10 e 0,30 são considerados 
fracos, entre 0,40 e 0,60, moderada e acima de 0,70, forte ((FIGUEIREDO FILHO & SILVA JÚNIOR, 2009).  

O valor da correlação de Pearson dos dados obtidos foi de 0.4214, o que indica uma correlação 
moderada, ou seja, não é possível relacionar que, quanto maior o alcance, haverá um aumento de seguidores. 
 
CONCLUSÕES 

O instagram se mostrou uma rede social muito interessante para um espaço colaborativo entre 
professores, tendo um alcance muito significativo para o trabalho de formação continuada para esse público.  

Apesar de ser uma rede social, muitos professores procuram acompanhar perfis que forneçam dicas para 
os auxiliarem em seu trabalho, além disso, foi possível observar através de algumas mensagens e comentários 
em publicações que os professores se interessam pelo tipo de conteúdo e, inclusive, as utilizam depois com os 
seus alunos.  

Dessa forma, a proposta foi muito positiva pois é uma forma de poder alcançar muitos professores de 
diferentes regiões do Brasil para contribuir com sua formação. 

Atualmente, o perfil @ficadicaprof conta com mais de 3000 seguidores, o que possibilitou convites para 
congressos como palestrante, parcerias com empresas de materiais, sorteio de produtos patrocinados ou não 
por empresas e o oferecimento de cursos gratuitos ou com valor acessível para professores.  
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RESUMO: A garantia dos direitos do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, deveria passar 
de maneira primordial pela inclusão desse ator social junto aos equipamentos públicos e ao acesso à arte e 
cultura, que por vezes são distantes deles, seja no que tange o aspecto geográfico, seja em relação ao sentimento 
de pertencimento. O presente relato pretende lançar um olhar sobre uma experiência com adolescentes internos 
da Fundação Casa, durante visita ao Museu da Língua Portuguesa. Dá pistas de como forjar um elo entre o 
interno e o contato com externo, através de atividade artística. A intenção não é falar da inserção de 
adolescentes sob o jugo do cárcere em espaços “eruditos”, mas lançar luz sobre a invisibilidade social sofrida 
por esses atores.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Arte e cultura, Fruição. Medida Socioeducativa. Reinserção social.  
 
 

The beauty of visibility 
 
ABSTRACT: The guarantee of the adolescent's rights in compliance with a socio-educational measure should 
primarily involve the inclusion of this social actor in public facilities and access to art and culture, which are 
sometimes distant from them, whether in terms of geographical aspects or in relation to the feeling of 
belonging. This report intends to take a look at an experience with teenagers at Fundação Casa, during a visit 
to the Museum da Lingual Portuguese. It gives clues on how to forge a link between the internal and the contact 
with the external, through artistic activity. The intention is not to talk about the insertion of adolescents under 
the yoke of prison in “erudite” spaces, but to shed light on the social invisibility suffered by these actors. 
 
KEYWORDS: Art and culture, Fruition. Socio-educational Measure. Social reinsertion. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
O Estado de São Paulo concentra 37 % dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas 

privativas de liberdade (semiliberdade e internação), sendo o maior sistema socioeducativo do país (SILVA, 
ROCHA e DANTAS, 2013). A Fundação CASA é entidade responsável por essas medidas no estado, 
conforme preconiza o art. 123 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – (BRASIL, 1990). 

Os adolescentes internados na Fundação CASA possuem acesso ao ensino formal e, no contraturno, 
conforme apregoa o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), devem ter contato com a 
Educação Profissional, Arte e Cultura e Educação Física. Entende-se que enveredar pelo caminho da arte deve 
ser fundamental no que tange o processo educativo. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino 
fundamental e médio (BRASIL, 1998; 2000), o ensino da arte deve se dar pela execução do tripé: apreciação, 
contextualização e produção.  

O presente relato lança mão de sensações e observações contidas em uma visita de caráter pedagógico 
e de lazer ao Museu da Língua Portuguesa, ação idealizada em virtude de uma Oficina de Literatura vivenciada 
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no Centro de Internação Tietê. Na ocasião, os adolescentes que participaram da ação estavam sob tutela do 
Estado cumprindo medida socioeducativa. Procuramos, a partir de uma oficina de literatura, evocar a fruição 
e “aferir” como isso se dá junto a alunos privados de liberdade, dentro de uma proposta que deságua em visita 
a um equipamento público de arte pouco conhecido pelo público-alvo da ação. Público este, que muitas vezes, 
é invisível para o Estado, pois as relações de poder os colocam sob essa perspectiva. 

O jovem oriundo das periferias é muito vigiado e pouco visto!  
 
 
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Narrarei pormenores e ações simples, que em nosso entendimento podem parecerem difusas para 
pessoas que não conheçam a fundo o cotidiano de um Centro de Internação voltado para o cumprimento de 
medida socioeducativa. Na socioeducação, a lógica, por vezes, é abstrata.  

Atuo na Fundação Casa desde março de 2006, tem sido uma experiência bastante significativa. É 
instigante trabalhar em espaço repleto de questões inerentes a socioeducação, que é reconhecido como um 
cárcere “juvenil”, apesar dos avanços latentes nos últimos anos na arte-educação na Fundação Casa, 
principalmente quando traçamos um paralelo entre a antiga FEBEM e a Fundação Casa13. Passei por diversos 
Centros de Internação. Minha função original era a de Agente Educacional, figura que serve de referência 
pedagógica aos internos e que media todo o processo educativo junto aos parceiros que atuam no Centro, 
principalmente com aqueles que proporcionam oficinas e cursos. O agente educacional é ator importante no 
suporte aos adolescentes e na construção de oficinas. 

Trabalhando em uma instituição como a Fundação Casa, aprende-se que a palavra liberdade fica mais 
bonita quando não se pode usufruir de seu significado e que a arte pode ser uma ponte importante para a 
construção educativa e humana. Claro que tal frase pode soar piegas, mas de fato a palavra liberdade ecoa a 
cada segundo na cabeça de quem está privado dela e a arte pode ser combustível para aplacar a ausência de ser 
livre.  

No ano de 2008, construí com alguns adolescentes uma oficina de literatura, cujo desfecho culminaria 
em uma visita a um espaço artístico-literário, na ocasião, o Museu da Língua Portuguesa. Um desafio que pode 
parecer hercúleo, mas que foi de extrema leveza na relação com os educandos. É importante destacar que, já 
nessa época, a Fundação Casa possuía convênios com instituições parceiras, entre elas: o Cenpec, Ação 
Educativa e Cedap. Essas instituições até hoje realizam oficinas que versam sobre as mais variadas linguagens 
artísticas. No Centro em que atuava, eram oferecidas oficinas pela Ação Educativa. 

O caminho a ser trilhado na construção da educação na Fundação Casa é repleto de percalços, onde na 
ocasião era desafiador realizar pequenas ações, seja fazer uma “simples” roda de conversa, seja levar 
educandos para uma visita à um local externo. Aspectos como a segurança, a logística e a função pedagógica 
foram amplamente discutidos entre todas as áreas técnicas. A saber, a equipe técnica em um Centro de 
Internação é constituída por pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, em suma, trabalhadores que atuam na 
medida socioeducativa de modo geral. 

Seguirei ordem cronológica que abarca a oficina e ida ao museu. 
A oficina de literatura contava com um grupo de 5 adolescentes, que se encontravam no ensino médio 

e que, ao longo do acompanhamento cotidiano, demonstravam predileção pela leitura de história em 
quadrinhos. O objetivo era fazer das histórias em quadrinhos um fator de estímulo à leitura.  

O ato de ler é aliado fundamental na criação de repertório com vistas a prestar o Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM). Tal intencionalidade estava no âmago da oficina, mas a abordagem buscava estimular 
a literatura como forma prazerosa de passar o tempo, e não somente como mecanismo vital no auxílio a 
produção de textos voltados para o enfrentamento de vestibulares. Os “quadrinhos” são considerados a nona 
arte e, naquele ano, editoras nacionais lançaram diversas obras de autores consagrados em formato HQ.   

Através de três encontros semanais fomos construindo outras possibilidades dentro da literatura, 
incrementando e acrescentando histórias em quadrinhos baseadas em obras de autores nacionais, dentre eles 
Machado de Assis, Lima Barreto e Ferréz. Procurou-se estabelecer uma narrativa junto aos adolescentes no 
sentido de abrir uma conversa mostrasse os caminhos que ligam a literatura marginal de Ferréz com o realismo 
de Machado de Assis. Realizamos rodas de conversa, veiculamos filmes e, também, lemos e discutimos o 

 
13  Em 2006, a antiga Febem passou a chamar-se Fundação Casa. 
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conto “O Alienista” de Machado de Assis, comparando-o com o documentário “Prisioneiro da Grade de Ferro”, 
do cineasta Paulo Sacramento, que aborda o cotidiano do antigo presidio do Carandiru. 

A oficina foi realizada dentro de uma perspectiva onde o oficineiro trazia seus “gostos”, evocava sua 
literatura, para que pudéssemos trocar conhecimento e avançar na busca do “ler por prazer”. As rodas de 
conversas sempre iniciavam com música, sons escolhidos pelos adolescentes e pelo educador. Um fato curioso 
é que, após algumas oficinas, os próprios educandos preferiam que não ouvíssemos qualquer música, pois 
queriam tranquilidade para ler. 

Ao todo foram 15 encontros. 
No encerramento da oficina, cogitou-se então visitar o Sarau da Coperifa14, que se tratava-se de um 

movimento cultural de atividades poéticas, realizadas no bar do Zé Batidão na periferia de São Paulo. Ter o 
desfecho da oficina em um espaço que fluísse literatura era fundamental, uma vez que o intuito era “criar” 
leitores que se relacionassem com a leitura pelo prazer. A proposta casava-se perfeitamente com ida dos 
educandos a Coperifa, lugar de fruição, onde o prazer de rimar palavras se constituía em ato de resistência no 
fazer poético. 

Entretanto tal ideia, que contava com o aval dos adolescentes, não contou com o mesmo entusiasmo da 
gestão do centro na ocasião. Questões como medo de fuga e o fato do evento cultural se encontrar na periferia 
foram empecilho. O diretor do Centro destacou que não se sentia seguro quanto a uma saída dos adolescentes 
para cantos periféricos da cidade. Além disso, os adolescentes que participaram da oficina eram reincidentes, 
tendo diversas passagens pela Fundação Casa. Isto posto, na ocasião, era muito difícil realizar uma saída de 
cunho pedagógico em locais vistos pela gestão como potencial risco. Inclusive, alguns educandos possuíam 
impedimento judicial em relação a realização de atividades externas. 

Mas existiam outras excelentes alternativas!  
Finalmente, articulou-se uma visita ao Museu da Língua Portuguesa, um lugar mais palatável para o 

corpo de trabalhadores da segurança, tendo em vista ser um local central e com certo aparato de segurança, 
aliado a isso obtivemos autorização judicial no que tange dar seguimento “a alvissareira ação pedagógica” 
(expressão proferida pelo Juiz responsável pela autorização). 

Outros entraves se apresentaram, tais como questões logísticas e de segurança na saída. Além disso, 
havia um forte posicionamento, entre o corpo funcional, de que esse tipo de ação era inútil para os educandos-
internos. Tal ideia perpassa corações e mentes de pessoas crentes que levar “certas pessoas” a museus não é 
“producente”. Entretanto a oficina recebeu apoio do diretor do Centro de Internação e obtivemos êxito na 
saída. 

É preciso destacar que Museu da Língua Portuguesa é uma referência importante na arte brasileira. É 
uma sala de aula e uma biblioteca viva que foge do estereótipo corrente das salas de estudo e bibliotecas 
tradicionais. Levar os educandos a um espaço interativo, onde as palavras de fato “falam”, era uma proposta 
de aproximação com o conteúdo e com o espaço público, que também deveria ser deles. Conceber a ideia de 
levar os internos para conhecer o Museu da Língua Portuguesa foi uma inequívoca oportunidade de apresentar 
a eles um espaço da cidade considerado inacessível.  Muitos dos adolescentes da Fundação Casa só conheceram 
a cadeira de dentista da Instituição. O contato com equipamentos de cultura e arte eram efêmeros ou até mesmo 
inexistente. 

Em roda de conversa, os adolescentes ficaram sabendo da importância da visitação a um dos melhores 
museus da América Latina. As horas começaram a ser contadas até o grande dia. 

Durante os preparativos, havia uma preocupação com qual roupa os educandos iriam ao Museu da 
Língua Portuguesa. O samba antológico de Noel Rosa “Com que Roupa?”, sempre será atual. Tal preocupação 
é amplificada e merece atenção quando se é adolescente, e, em se tratando de uma instituição de 
encarceramento, a visibilidade do cárcere também faz morada na vestimenta.  

Vale destacar que uma das sugestões dadas era que pedíssemos aos familiares roupas para que os 
adolescentes pudessem ir ao Museu. Porém, a equipe de segurança foi taxativa e vetou a ida dos adolescentes 
com roupas “do mundão”, termo utilizado para roupas dos próprios adolescentes. Escolheu-se assim, um 
uniforme que não possuía nenhum logotipo da Fundação Casa, algo fundamental para que os garotos não se 
sentissem constrangidos na visita. 

E o grande dia chegou em uma manhã se frente fria na cidade de São Paulo. 

 
14 Para saber mais: https://cooperifa.com.br/?page_id=11- 
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Ocorre que os uniformes que separamos para a visita ao Museu da Língua Portuguesa não protegiam 
tanto contra o frio paulistano. e nos causou tal infortúnio. A polêmica naquela manhã era com qual uniforme 
eles vão? 

Em hipótese alguma podíamos perder a visita ao Museu e conversarmos com os adolescentes, eles 
julgavam importante ir de qualquer modo, mas o logotipo da Fundação Casa era algo que trazia o carimbo de 
“febem”. Foi mantida a preferência de um agasalho sem a marca da instituição que os mantinham presos. A 
celeuma foi resolvida com a palavra final do diretor, que asseverou: “melhor passar frio do que não ver o 
mundão”.  

É interessante como a cidade de São Paulo costuma presentear seus dias com mudanças repentinas no 
clima. Naquele dia, o sol não tardou a aparecer. 

Os adolescentes estavam a postos, com suas vestimentas e muita ansiedade. Ansiedade que também 
enchia o peito dos agentes de segurança e o meu, enquanto agente educacional. Pode-se dizer que a ansiedade 
era por preocupações distintas, mas que desaguavam no receio de que as coisas não saíssem como o esperado. 

Ainda no embarque dos adolescentes no veículo que os conduziria ao bairro da luz, outro debate ocupou 
nossa manhã: as algemas.  

A algema é parte de mais uma polêmica que, no trajeto até o Museu os adolescentes iriam algemas, 
durante a visita retirariam as algemas, porém já naquela época existia a recomendação de que os adolescentes 
ao irem a qualquer visitação pedagógica não utilizariam algemas, sequer no percurso, porém era uma 
orientação advinda da Superintendência Pedagógica.  A verdade é que o ECA não faz qualquer menção ao uso 
de algemas. Atualmente, a Fundação Casa se baseia na ordem de serviço de número 1308, na qual a utilização 
de algemas por parte dos educandos fica a cargo do diretor do Centro de Internação, porém a recomendação é 
de que, em caso de saídas de caráter pedagógico e de lazer, não ocorra a utilização de tal artefato, já em 2008 
vigorava a recomendação do não uso de algemas no trajeto. Trata-se de uma questão ambígua, onde a lado 
pedagógico da instituição não quer algemas e o lado da segurança clama por elas.  

No debate, mais uma vez, a democracia sofreu abalo sísmico, quando a possante voz do diretor declarou 
que os adolescentes iriam com as algemas somente dentro do carro. Não houve maiores questionamentos, 
menos ainda por parte dos adolescentes. Na verdade, eles estavam calejados quanto ao ato de sair algemado, 
com várias passagens pela instituição eles achavam natural e não entendiam o porquê aquela discussão ocorria. 
Muitas vezes, um dos primeiros contatos que um adolescente oriundo da periferia possui com o Estado se dá 
ao ser algemado. Mas a naturalização das algemas não era preconizada pela área pedagógica, diferentemente 
da equipe de segurança. A ordem foi acatada e os educandos embarcaram para uma travessia pela Marginal 
Tietê, usando como apetrecho de pulso a velha conhecida, que foi retirada ao chegarmos no museu. 

A visita ocorreu de maneira tranquila. Mas há de destacar a tensão nos momentos de chegada e saída, 
nos quais a equipe de segurança redobra a atenção em virtude do risco de fuga. 

O momento de desembarque dos estudantes internos é permeado de suspense, um ser humano no ápice 
de sua juventude possui acesso a outros ares após vários meses preso, a possibilidade de fuga é grande e lógica, 
a ideia de fuga causa certa aflição aos trabalhadores responsáveis em levar os jovens, via de regra fugas 
ocorrem nos desembarques, entretanto os garotos desceram normalmente do veículo, talvez intrigados com  a 
beleza do lugar, fixaram o olhar para a bela entrada do Museu, entrada em frente ao Parque da Luz.   

Os educandos conheceram todas as partes do museu com curiosidade. Alguns davam mais atenção ao 
monitor que falava com propriedade sobre os autores, outros se voltavam mais para a beleza do lugar. Era 
perceptível que os educandos estavam aproveitando e gostando de estar no Museu da Língua Portuguesa, não 
somente pela literatura, mas muito pela oportunidade de socializar e sentir um ambiente de beleza e arte. 

Mas de toda a visitação, talvez um curto episódio tenha sido o clímax do passeio. Apresento em destaque 
um pequeno texto produzido por mim e publicado na obra “Causos do ECA e Normativas outras – Formação 
continuada da área pedagógica”15, em 2009, com relato do episódio. 

 
15 Publicação organizada pela Escola de Formação e Capacitação Profissional Centro de Capacitação e Desenvolvimento 
Pessoal, atual Escola de Formação da Fundação Casa, mediante a realização do concurso intitulado “Causos do ECA e 
Normativas outras”. Na ocasião, agentes educacionais e pedagogos de Centros de Atendimento de todo o Estado de São 
Paulo participaram de um concurso que visava ouvir ações que coadunavam com boas práticas sob o manto do ECA 
(estatuto da criança e do adolescente). O texto foi escolhido para ser o primeiro de uma publicação que ilustrava ações 
pedagógicas realizadas na Fundação Casa. A publicação é de 2009 e ilustra parte do que julgamos ser destaque na 
discussão no presente relato. 
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O elevador que canta 

 
Visitar o Museu da Língua Portuguesa é como desbravar um universo onde as 
palavras são as estrelas.  
Os adolescentes olhavam impressionados a beleza lugar, acostumados a olharem o 
sol com um enorme muro na frente, agora os internos percorrem os corredores 
escuros do museu onde Guimarães Rosa, Gregório de Matos e afins deixaram suas 
marcas na parede.  
Foi nossa primeira saída, equipe de segurança educadores atentos aos adolescentes 
e os adolescentes viajando na beleza da última flor do Lácio. 
Dentro do elevador uma voz grave ecoa, Arnaldo Antunes cantando poemas, um dos 
garotos impressionado, os outros olhando a bela jovem com uniforme de escola 
particular.  
Impressionado com o elevador que canta, o educando mais intrigado com a voz que 
ecoava do elevador, declara: “Nunca andei em elevador, ainda mais esses que 
cantam”. A bela jovem sorriu! 
Até hoje falam da “saidinha”, falam do museu e das palavras, mas são unanimes 
em afirmarem: “Nada é mais belo que o sorriso da menina do elevador”. 

 
A volta ao Centro de Internação, após uma visita monitorada, é permeada de melancolia. O som do poeta 

do elevador se esvai e o sorriso da menina, pouco a pouco, foi virando lembrança.  
 

 
DISCUSSÃO COM A REVISÃO DA LITERATURA 
 A arte é importante em todo processo educativo e indubitavelmente no cárcere! 

O verbo fruir está relacionado com o ato de ter prazer com algo. Fernandes (2013, p. 2978) assevera 
que para "alcançarmos a arte, encontramo-nos com ela e, nela, encontramos nós mesmos – nos tocamos 
sensivelmente – vivenciando a experiência de deixar-se à mercê do fenômeno artístico que nos compõe e nos 
completa como seres humano”. A autora evocada destaca que, quando nos deixamos levar pela arte, nossos 
sentidos humanos são ativados, destacando que mergulhar na arte é deixá-la acontecer em nós. 

A expressão “deixar acontecer” ganha especial sentido para qualquer ser humano, pois ao se relacionar 
com a arte, o ser humano expressa seus sentimentos, pensamentos e convicções (PROENÇA, 2006). Ela é 
instrumento de prazer cultural de “fazer sentir” (COLI, 1995) 

 
A arte tem assim uma função que poderíamos chamar de conhecimento, de "aprendizagem". 
Seu domínio é o do não-racional, do indizível, da sensibilidade: domínio sem fronteiras nítidas, 
muito diferente do mundo da ciência, da lógica, da teoria. Domínio fecundo, pois nosso 
contacto com a arte nos transforma. Porque o objeto artístico traz em si, habilmente 
organizados, os meios de despertar em nós, em nossas emoções e razão, reações culturalmente 
ricas, que aguçam os instrumentos dos quais nos servimos para apreender o mundo que nos 
rodeia. Entre a complexidade do mundo e a complexidade da arte existe uma grande afinidade. 
(COLI, 1995, p. 109). 
 

A arte não nos deixa sucumbir ao excesso da realidade do mundo, mas também não a modifica. 
Entretanto, como diz Coli (1995), a arte transforma nossa relação com o mundo, porque transforma nossa 
sensibilidade, tornando-a mais complexa, mais rica. No caso dos adolescentes desse relato, a realidade das 
mãos algemas e das identidades invisibilizadas. Deixar a arte acontecer para os adolescentes da Fundação Casa 
é dar condições para uma experiência transformadora. 

Entretanto, a aproximação e a experiência com a arte dependem da frequentação e do acesso aos bens 
culturais e, essas duas oportunidades, não são dadas a todos em um país com tantas desigualdades como o 
nosso (COLI, 1995). A apropriação da arte exige meios de frequentação (COLI, 1995) pela ocupação dos 
espaços públicos, entendo essa enquanto um ato de inclusão latente - ato político de representação e de 
expressão coletiva da sociedade (NARCISO, 2009). 
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A apropriação envolve necessariamente a interação recíproca usuário/espaço, na qual o usuário 
age no sentido de moldar os lugares segundo suas necessidades e desejos e o seu contexto 
social. Os lugares, em contrapartida, tornam-se receptivos. Essa influência mútua entre 
usuário/espaço é a razão pela qual as pessoas e os grupos encontram, ou não, sua identidade 
nos diversos lugares em que vivem. (NARCISO, 2009, p. 277, traduzido). 

  
O adolescente internado na Fundação Casa, via de regra, não se apropriou de espaços públicos 

vinculados à arte. Ele foi forjado pelo status quo a frequentar outros espaços, dentre eles os espaços internos 
da Fundação Casa. É fato, os adolescentes em situações de medidas socioeducativas raramente possuem acesso 
aos espaços de arte, e, quando o tem, são realizados durante as internações nos centros. Enquanto gestor e 
agente educacional, sou testemunha do cotidiano de um adolescente em cumprimento de medida 
socioeducativa. Não raro, no momento da entrevista pedagógica com o adolescente ao entrar no centro de 
internação, deparamos com adolescentes que nunca foram ao teatro, ao cinema, que não sabem o que é sarau 
e que só viram um museu pela tela da televisão. 

De acordo com Cunha, Ruaro e Assini (2018) em pesquisa realizada com jovens e adolescentes autores 
de atos infracionais no Brasil, cerca de 60% (sessenta por cento) dos infratores que respondem a medidas 
socioeducativas são negros, 51% (cinquenta e um por cento) não frequentavam a escola e 66% (sessenta e seis 
por cento) vem de família pobre, cujo rendimento mensal varia entre menos de um a dois salários mínimos. 
Os autores destacam que as condições financeiras distanciam os adolescentes do contato com manifestações 
artísticas. 

A Fundação Casa, desta forma, cumpre seu papel de mediadora da socioeducação. O Caderno da 
Superintendência Pedagógica da Fundação Casa (2020) é um documento que conceitua e sistematiza a prática 
pedagógica exercida pelos profissionais que atuam junto aos adolescentes e jovens nos Centros de 
Atendimento, dando, também, concretude às diretrizes nacionais para a medida socioeducativa preconizadas 
pelo ECA e fortalecidas pelo SINASE. Em sua recente reformulação, destaca, de maneira clara, que a visita à 
equipamentos culturais é ação complementar à realização das oficinas, proporcionando um estímulo à 
frequentação dos espaços de fruição e apreciação artística e ao desenvolvimento integral dos indivíduos. É um 
texto de vanguarda e importante para a implementação e reflexão acerca das ações pedagógicas nos centros, 
onde avanços são vistos e podem ser vislumbrados inclusive nesse relato.  

Entretanto, ele deixa algumas lacunas em seu texto. Lacunas essas que também puderam ser lidas ao 
longo da narrativa. Esse documento, por exemplo, não regulamenta o uso das algemas e das vestimentas nas 
saídas para visitação e frequentação de espaços públicos. São nesses detalhes que atitudes disciplinares, 
punitivas, de controle e de poder se revelam. 

A obra “Identidade do preso e as leis do cárcere” de Ana Gabriela Mendes Braga (2008) traz a relação 
entre os sistemas normativos que regem o cárcere e os mecanismos disciplinares. O trabalho destaca a 
seletividade e estigmatização, características estruturais do sistema penal. Para ela, quanto maior a 
vulnerabilidade social do indivíduo maior a chance de ser selecionado pelo sistema de controle, e, 
consequentemente, sofrer as mazelas do encarceramento. Congrega a relação entre o processo de 
encarceramento e conformação no que tange a identidade, principalmente no que refere a invisibilidade. A 
falta de visibilidade conversa de maneira visceral com a “produção” de identidade advinda do cárcere. Aponta 
seu olhar para o cárcere dos adultos, porém, há elementos que dialogam com o “in loco” na Fundação CASA. 

Gramsci (apud ALVES, 2010). afirma que é muito comum um determinado grupo social, que está 
numa situação de subordinação em relação a outro grupo, adotar a concepção do mundo deste, mesmo que ela 
esteja em contradição com a sua atividade prática. Essa ideia permeia o conceito de hegemonia. Nessa 
perspectiva, a construção e modulação da identidade do garoto institucionalizado dialoga de maneira visceral 
com a disciplina hegemônica. 

Se um adolescente ao sair para uma visita de lazer, arte e cultura não reclama de não poder usar sua 
própria roupa, que não se incomoda de ter um uniforme que não o protege contra o frio ou de usar algemas 
quando essa prática não é regulamentada, evidencia um sinal de que sua identidade não está sendo construída 
com base no protagonismo e na autonomia - visível e inserido socialmente. 

Quando um adolescente chega a um Centro de Internação tem seu cabelo cortado, passa a usar roupas 
numeradas, com cores fortes, pensadas para dar mais visibilidade dentro da instituição e, assim, vigiar melhor 
o interno pela equipe de segurança. O aparato de segurança e sua “disciplina” triunfam no cotidiano da medida 
socioeducativa. 
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O uniforme de uma escola particular de classe média pode dizer muito acerca de quem o utiliza, tal 
qual o uniforme dos garotos com corte de cabelo baixo e o gingar da “quebrada” também denunciam sua 
condição. Um simples uniforme, pode revelar nuances políticas e sociais para além de um simples adorno 
corporal. Conforme aponta Ribeiro e Silva (2012, p. 578-9), apesar de os uniformes “terem sido descartados 
em alguns períodos de nossa história, não deixaram de ser adotados, seja como componentes de controle dos 
corpos, seja como estratégias de visibilidade a projetos institucionais e governamentais”.  

Percebe-se o movimento dicotômico do uniforme que visibiliza e invisibiliza de acordo com os 
interesses por trás de seu uso. De acordo com Celeguim e Roesler (2009, p. 22-3), “na atual sociedade de 
consumo, em que os valores pessoais estão fortemente vinculados a posições sociais, status e aparência, usar 
um humilde uniforme é algo que representa uma exclusão social velada, na forma de invisibilidade social”, 
quando lidamos com trabalhadores manuais, como garis por exemplo. Mas no caso dos uniformes do sistema 
prisional e socioeducativo, seu uso presume-se a culpa e o risco que a pessoa que a veste oferece a sociedade, 
pondo sua condenação lado a lado de preconceitos e estereótipos sociais. De acordo com Paiva (2019), essa 
condução do uso de uniforme no ambiente externo ao cárcere, pode ser considerado um ato inconstitucional e 
na contramão dos direitos humanos, assim como para os direitos da criança e do adolescente que tanto apregoa 
os documentos oficiais. O texto de Paiva (2019) estende essa condição para o uso das algemas. 

E isso nos faz refletir: como ter uma educação transformadora com as mãos algemadas? 
Em seu livro “Pedagogia do Oprimido”, Paulo Freire (1987) explica que a educação não transforma o 

mundo, mas ela transforma as pessoas, sendo essas as reais transformadoras do mundo. A educação 
transformadora considera a realidade e o contexto de vida social, cultural e política do estudante. Tem a 
preocupação de liberar o seu humano de suas múltiplas alienações. É libertadora! 

A dicotomia liberdade-internação permeia intrinsecamente a medida socioeducativa. De um lado, tem-
se o entendimento da medida socioeducativa de natureza pedagógica, de modo a promover a reinserção social 
(BRASIL, 1990). De outro, tem-se o aparato institucional arraigado na segurança, velando um pensamento 
punitivo, condenatório e excludente. 

Nessas dicotomias e opostos abordados aqui – internação-liberdade, exclusão-inclusão e 
invisibilidade-visibilidade –, enfatiza-se a importância da apropriação e da ocupação dos espaços públicos e 
do sentimento de pertencimento que a inclusão social proporciona.  

Para entender o significado de inclusão social, é preciso compreender antes, seu oposto, a exclusão 
social.  

De acordo com Teixeira (2005), nos anos 1970, a Europa sofria com as consequências de uma grande 
crise econômica, o que causou o empobrecimento de uma parte de sua população. Naquele momento, a França 
– que antes havia alcançado um alto patamar de qualidade de vida com emprego para praticamente toda a 
população – assiste a exclusão de algumas categorias do mercado de trabalho. Nessas categorias estavam, por 
exemplo, idosos, deficientes físicos e imigrantes. É nesse contexto que se usa pela primeira vez o termo 
“exclusão social”, para designar setores que foram momentaneamente excluídos de uma sociedade que já havia 
superado a pobreza. A expressão “inclusão social” emerge aí para designar as políticas de assistência voltadas 
especificamente para esse público.  

Faleiros (2006, p.4) define a exclusão social “como negação da cidadania, da garantia e efetividade de 
direitos civis, políticos e sociais, ambientais e da equidade de gênero, raça, etnia e território”. É a negação do 
direito e da existência do outro. A exclusão social é a porta que leva para a invisibilidade social, pois ela 
depende (entre outras coisas) da percepção que os outros têm de um indivíduo ou coletividade, uma vez que 
“se o outro não me vê é certamente porque eu não existo para o outro” (TOMÁS, 2012, p. 3). 

 No seu oposto, a inclusão social busca diminuir tal desigualdade por meio da “valorização das pessoas 
e grupos independentes de religião, etnia, gênero ou diferença de idade; estruturas que possibilitem 
possibilidades de escolhas; envolvimento nas decisões que afetam a si em qualquer escala; disponibilidade de 
oportunidades e recursos necessários para que todos possam participar plenamente na sociedade” (WIXEY et 
al, 2005, p. 17, apud BORBA e LIMA, 2011, p 223). 

Compreendendo a complexidade por traz das oposições da inclusão-exclusão, retornamos a visita ao 
Museu da Língua Portuguesa, concluindo que a prática pedagógica relatada nesse texto fricciona e tensiona 
esses lugares pela sua simples iniciativa. Também faz cumprir um dos papeis da Arte na contemporaneidade: 
gerar transformações para aqueles que a “deixa acontecer” e a “faz sentir”, pelo fruir. É inegável que o que 
fica marcado nessa fruição e, desta forma carregado de prazer, é o sorriso da menina no elevador. Mas antes 
de ser reducionista, o sorriso direcionado ao garoto é permeado pela beleza de ter se sentido visto, de ser 
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visível. Como traz Trindade (2013) em seu estudo sobre Sartre, através da consciência de ser visto, a pessoa 
passa a ter a consciência de sua existência, e assim, através do olhar, ela constitui a sua própria essência.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em 2008, levar adolescentes ao Museu da Língua Portuguesa era uma epopeia. Hoje, não podemos 

deixar de destacar que existem muitas parcerias alvissareiras no sentido de trazer outros olhares aos 
adolescentes. Mas nos meandros da narrativa inquietações se apresentam em forma de algemas e uniformes, o 
que aponta o forte senso punitivo e controlador de identidades e protagonismos, que ainda permeia grande 
parte dos centros de internação. Trata-se de uma construção hegemônica, onde o ideário de que o interno deva 
ser “domado” é hegemônico, em relação a uma construção cidadã para com o adolescente. 

Por vezes a primeira política pública ofertada ao adolescente que cumpre medida advém do aparato 
policial do Estado, e essa relação policialesca se perpetua ao longo da vida e no cotidiano desses jovens, e o 
controle e punição são naturalizados. Ressaltamos que outras políticas públicas deveriam estar à disposição 
dos jovens da periferia, onde não a algema e o uniforme, mas a Arte seja parte do cotidiano. 

Não esqueçamos das palavras freirianas de que ensinar exige a convicção de que mudança é possível. 
Para o educador da Fundação Casa, que acredita na arte como força fundamental na construção humana, se faz 
necessária a esperança e ação. 

O estímulo a ocupação e a exploração de espaços públicos deve estar na pauta das iniciativas 
pedagógicas e políticas da Fundação Casa, propondo uma formação de público para as artes de adolescentes 
que já formam a “clientela” da instituição. A iniciativa relatada e discutida aqui revela a importância dessa 
ação. 

Não temos notícia dos adolescentes após seu egresso, não sabemos se eles voltaram ao Museu da Língua 
Portuguesa. Mas, quando ainda na instituição, os adolescentes passaram a encarar a literatura de forma 
diferente, passaram a ter prazer com a leitura. Observou-se também que o número de livros retirados na 
biblioteca do centro de internação aumentou efusivamente. Livros de poesia foram utilizados nos momentos 
em que os adolescentes escreviam cartas para suas companheiras. Assim como poesias de Pablo Neruda saíram 
pelas cartas, os adolescentes não ficaram muito tempo por lá. Saíram levando os livros que receberam do 
Museu. 
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RESUMO: Com a declaração do estado de pandemia global da SARS-CoV-2 (Covid-19), anunciada pela Organização 
Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, instauraram-se quarentenas (totais ou parciais) em diversos segmentos da 
sociedade e da economia. Em especial, a educação teve enorme impacto com a implementação do ensino remoto, sem 
antes as redes, os profissionais, os alunos e os familiares estarem servidos de ferramentas tecnológicas, acesso à internet 
e treinamento no uso das tecnologias digitais da informação e comunicação para atuarem neste novo modelo de ensino. 
Neste sentido, este relato de experiência visa apresentar os dilemas e as saídas encontradas por uma escola municipal da 
Região Metropolitana de Campinas-SP, no intuito de viabilizar meios de exercer o ensino no modo remoto. A fim de dar 
andamento à burocracia escolar foram criados arquivos, planilhas e compartilhamentos na web para centralizar e 
padronizar as informações de todos os professores, facilitando o dia a dia dos mesmos e dos Coordenadores Pedagógicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão Escolar; Aulas Remotas; Softwares Educacionais; Rede Pública de Ensino. 
 
 

EDUCATION ON THE ROAD TO THE NEW NORMAL: 
A REPORT OF EXPERIENCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

 
ABSTRACT: With the declaration of the global pandemic status of SARS-CoV-2 (Covid-19), announced by 
the World Health Organization on March 11, 2020, quarantines (total or partial) were established in various 
segments of society and the economy. In particular, education had a huge impact with the implementation of 
remote learning, without networks, professionals, students and family members being provided with 
technological tools, internet access and training in the use of digital information and communication 
technologies to act in this new teaching model. In this sense, this experience report aims to present the 
dilemmas and solutions found by a municipal school in the Metropolitan Region of Campinas-SP, in order to 
make possible ways to teach remotely. In order to make progress with the school bureaucracy, files, 
spreadsheets and shares were created on the web to centralize and standardize the information of all teachers, 
facilitating their daily lives and those of Pedagogical Coordinators. 
 
KEYWORDS: School Management; Remote Classes; Educational Software; Public Education Network. 
 
 
INTRODUÇÃO 

O ano de 2020 entrará para a história como um dos limiares da humanidade, tamanha transformação que 
trouxe, e vem trazendo, ao cotidiano das pessoas, por conta de um novo coronavírus (o SARS-CoV-2) 
responsável pela Covid-19, que tem aterrorizado todas as nações do planeta, com sua alta transmissibilidade 
e, consequente, letalidade (COUTO; BARBIERI; MATOS, 2021). 
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Para bilhões de humanos, a decretação de estado pandêmico global pela Organização Mundial de Saúde 
– OMS, em 11 de março de 2020, trouxeram diversas incertezas e transformações. Tais transformações não 
ocorreram apenas no âmbito dos sistemas de saúde nacionais ou locais, mas em toda a esfera social, desde a 
econômica até a educacional. Nesta última, em especial, foi possível perceber nuances sociais cada vez mais 
proeminentes, como a fragilidade dos currículos educacionais, das infraestruturas das escolas, dos sistemas de 
ensino, dos profissionais de educação, das famílias e, principalmente, dos alunos, diante de escolas fechadas 
(no Brasil, muitas escolas ainda não reabriram até o final do 1º semestre letivo de 2021) por conta de decretos 
municipais e estaduais que regulamentavam o funcionamento das atividades em cada localidade (COUTO; 
BARBIERI; MATOS, 2021). 

Com a emergência em criar alternativas ao fechamento das escolas e da impossibilidade de o aluno ir 
até a escola, num primeiro momento, tanto as redes de ensino público, quanto as escolas privadas, juntamente 
com seus profissionais, aceleraram em poucas semanas e meses um processo que já vinha ganhando corpo na 
educação, ainda que de modo acanhado e com certo grau de preconceito, com o uso das tecnologias (para além 
das tecnologias educacionais). 

Neste intuito, este relato de experiência objetiva trazer um vislumbre de como ocorreu (e ainda está 
ocorrendo) este processo de busca de alternativas para o funcionamento de uma rotina escolar, ainda que com 
as escolas fisicamente fechadas, demonstrando dificuldades e conquistas no relacionamento dos alunos e seus 
familiares com os professores e com a gestão escolar, bem como das estratégias encontradas para a 
convergência de ações entre os próprios profissionais da educação na organização do trabalho no chamado 
“modo remoto”. 
 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Diante do fechamento das escolas no município de Hortolândia-SP, por conta de um Decreto Municipal 
nº 4.369, de 16 de março de 2020 (Hortolândia (SP), 2020), a escola em que se dá este relato, pertencente à 
rede Municipal de Ensino de Hortolândia-SP, por meio de seus Coordenadores Pedagógicos, criou um Grupo 
de WhatsApp16 especificamente para organizar a realização de atividades, divididas por ano (do 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental, clientela atendida pela escola) que seriam geradas em PDF17, e disponibilizadas no 
website da escola. Cabe ressaltar que a escola estava construindo seu website (utilizando a plataforma 
Wordpress18) desde o ano anterior e pretendia utilizá-lo para fins didáticos, de divulgação das atividades 
escolares e de comunicação com a comunidade escolar, já em meados do ano de 2020 (HORTOLÂNDIA, 
2020). 

Como a proposta de uso do website havia sido atropelada pela decretação da pandemia, estando ele 
pronto, optou-se, inicialmente, por utilizá-lo como local de concentração de materiais, buscando dar uma 
referência às famílias de onde estariam as informações e o repositório das atividades escolares. 

Com essa organização em grupo de WhatsApp, utilizando um website próprio em Wordpress e 
produzindo e disponibilizando atividades em formato PDF, deu-se início à transformação forçada de uma 
educação estritamente presencial, para um modelo remoto de ensino, ainda que sem interação direta com os 
alunos e familiares, já que a previsão de retorno para o modo presencial era tida como sendo muito curta. 

Com a continuidade da condição de pandemia, a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Hortolândia decidiu concentrar os materiais produzidos pelas escolas (cada uma criava seu 

 
16 WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. Além de 
mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e documentos em PDF, além de fazer ligações grátis por 
meio de uma conexão com a internet. 
17 PDF é um formato de arquivo, desenvolvido pela Adobe Systems em 1993, para representar documentos de maneira 
independente do aplicativo, do hardware e do sistema operacional usados para criá-los. Um arquivo PDF pode descrever 
documentos que contenham texto, gráficos e imagens num formato independente de dispositivo e resolução. 
18 WordPress é um sistema livre e aberto de gestão de conteúdo para internet, baseado em PHP com banco de dados 
MySQL, executado em um servidor interpretador, voltado principalmente para a criação de páginas eletrônicas e blogs 
online. 
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próprio material, semanalmente, disponibilizando-o de modos diversos, como e-mail, WhatsApp, BLOGs19 ou 
website próprio, como nosso caso) num único local: um BLOG criado no Blogger20. (HORTOLÂNDIA, 2020). 

De abril a junho de 2020, as atividades em PDF, elaboradas pelas escolas e postadas no BLOG da 
Secretaria Municipal, foram as únicas formas de contato entre a escola e os alunos, tanto para o trato do 
conteúdo curricular, quanto para recados e orientações. Entretanto, este meio, apenas, não se mostrava eficaz 
para a concretização da relação entre família-professor-escola. Era necessário algo mais direto e que, 
possivelmente, atingisse uma parcela maior de famílias. 

Neste momento, por orientação da Secretaria Municipal, foram criados grupos no WhatsApp, na 
proporção de um para cada turma, em que seriam inseridos os professores da turma e os contatos dos familiares 
de cada aluno. Neste momento, percebeu-se que muitos professores, por conta própria, já haviam tomado essa 
iniciativa e que, de modo geral, o intuito de uma maior e mais ágil interação fora atendida. 

Findada, de momento, a questão de interação com as famílias e, diante da expectativa de um longo 
período de escolas fechadas e ensino remoto, houve a necessidade, então, de dar andamento às questões 
burocráticas e pedagógicas da escola, também num modelo remoto. Para tanto, optou-se pela utilização de 
ferramentas online disponibilizadas pelo Google LLC21 e que, além de oferecer diversos produtos 
gratuitamente, apenas necessitando a criação de uma conta, ofereciam recursos que sanavam quase todas, senão 
todas, as demandas da gestão escolar para o momento, além do fato de virem, em sua maioria de modo nativo, 
nos aparelhos smartphone com o Sistema Operacional Android22. 

Na função de um dos Coordenadores Pedagógicos da escola, decidiu-se transpor os documentos que, 
até então, se apresentavam-se no modelo físico, para uma versão digital e online, utilizando ferramentas 
determinadas, como Google Documentos23, Google Planilhas24, Google Formulários25, Google Meet26, Google 
Drive27 e PDF, conforme tabela 1. (PINTO, 2020) 

 

 

 

 

TABELA 1. Relação de documentos transpostos do modelo físico para o digital e online. 

Documento Versão física Versão Online 

Hora de Trabalho Pedagógico Microsoft Word28 Google Planilhas 

 
19 BLOG é um website cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos chamados artigos, 
postagens ou publicações. Estes são, em geral, organizados de forma cronológica inversa, tendo como foco a temática 
proposta do blog, podendo ser escritos por um número variável de pessoas, de acordo com a política do blog. 
20 Blogger é um serviço do Google, que oferece ferramentas para edição e gerenciamento de blogs, de forma 
semelhantemente ao WordPress, mais indicado para usuários que nunca tenham criado um blog, ou que não tenham 
muito familiaridade com a tecnologia. 
21 Google LLC é uma empresa multinacional de serviços online e software dos Estados Unidos. O Google hospeda e 
desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na internet e gera lucro principalmente através da publicidade. 
22 Android é um sistema operacional baseado no núcleo Linux, desenvolvido por um consórcio de desenvolvedores 
conhecido como Open Handset Alliance, sendo o principal colaborador o Google. 
23 Google Documentos é um pacote de aplicativos do Google baseado em AJAX. As ferramentas do Google Docs 
funcionam de forma síncrona e assíncrona, portanto, on-line para acessar dados em nuvens e off-line. 
24 Google Planilhas é um programa de planilhas incluído como parte do pacote gratuito de Editores do Google Docs 
baseado na web oferecido pelo Google. 
25 Google Formulários é um aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google. Os usuários podem usar o 
Google Forms para pesquisar e coletar informações sobre outras pessoas e também podem ser usados para questionários 
e formulários de registro. 
26 Google Meet é um serviço de comunicação por vídeo desenvolvido pelo Google. É um dos dois serviços que substituem 
a versão anterior do Google Hangouts, o outro é o Google Chat. 
27 Google Drive é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos que foi apresentado pela Google em 24 de 
abril de 2012. 
28 Microsoft Word é um processador de texto produzido pela Microsoft Office foi criado por Richard Brodie para 
computadores IBM PC com o sistema operacional DOS em 1983. 
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Planejamento Microsoft Word Google Planilhas 

Anexo IV - interação Microsoft Word Google Planilhas 

Rotinas e Atividades Semanais Microsoft Word e PDF Google Documentos e PDF 

Grade Curricular Microsoft Word Google Planilhas 

Pesquisas e Consultas Google Planilhas Google Formulários 

Ficha de Encaminhamento CIER Microsoft Word Google Documentos 

Lançamento de Notas e Faltas Microsoft Excel29 Google Planilhas 

Projeto Político-Pedagógico Microsoft Word Google Documentos 

Reuniões Presenciais, na escola Google Meet 

Relatório de Avaliação 

Processual da Aprendizagem 

PDF, manuscrito PDF editável 

Repositório de conteúdos HD interno, HD externo Google Drive 

Fonte: dados do pesquisador (2021) 

 

 Conforme as informações, conteúdos e ferramentas para a gestão do cotidiano escolar, do ponto de 
vista da Coordenação Pedagógica, foi tornando-se cada vez mais robusto e numa maior quantidade, verificou-
se a necessidade de organizar tais informações de modo que os professores e gestores tivessem acesso ao 
material, que este fosse acessado por qualquer profissional da escola e que se mantivesse a questão de controle 
e preenchimento online. Para tanto, foi escolhida uma organização utilizando o Google Drive, para tal fim, 
intitulado Drive Docente 2021, como visto na FIGURA 1. 

 

FIGURA 1. Google Drive contendo a organização dos conteúdos em pastas temáticas. 

 

Fonte: dados do pesquisador (2021) 

 

 
29 Microsoft Excel é um editor de planilhas produzido pela Microsoft para computadores que utilizam o sistema 
operacional Microsoft Windows, além de computadores Macintosh da Apple Inc. e dispositivos móveis como o Windows 
Phone, Android ou o iOS. 
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No Drive Docente, os materiais eram depositados e, conforme a necessidade, compartilhados em 
grupos ou individualmente, utilizando os e-mails de professores como meio de controle de acesso. Desse modo, 
cada professor acessaria os materiais referentes à sua turma, especificamente, ou grupo de professores 
divididos por série/ano de atuação. Tal divisão pode ser visualizada na FIGURA 2. 

 

FIGURA 2. Divisão de professores, individualmente ou em grupos por série/ano de atuação. 

 

Fonte: dados do pesquisador (2021) 

 

 Nesta etapa, percebeu-se a necessidade de transferir a planilha de lançamento de notas e faltas, que até 
então era enviada e recebida por e-mail, para cada professor, para um modelo mais dinâmico e de fácil 
preenchimento. Desse modo, tal planilha também passou a a ser preenchida de modo remoto, em que o grupo 
de professores tinha acesso a cada turma em que atuava, podendo ser preenchida a qualquer momento, de 
qualquer lugar. Cabe ressaltar que, até o momento da decretação da pandemia, tal planilha era preenchida na 
escola, em apenas um computador, em que os professores tinham a necessidade de agendar sua utilização, para 
efetuar essa tarefa. Com relação a essa demanda, verificou-se que a solução escolhida foi um imenso avanço, 
tanto para o preenchimento das informações, quanto para o acompanhamento do preenchimento por parte da 
Coordenação Pedagógica, que também se faz em tempo real. É possível verificar a versão atual da planilha de 
lançamento de notas e faltas na FIGURA 3. 

 

FIGURA 3. Planilha de lançamento de notas e faltas, disposta no Google Drive, utilizando o Google Planilhas. 

 

Fonte: dados do pesquisador (2021) 
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Diante da quantidade de materiais e informações que eram disponibilizadas aos professores, tanto de 
cunho burocrático, quando pedagógico, percebeu-se a necessidade de uma forma de facilitar o acesso aos 
conteúdos presentes no Drive Docente. 

A solução encontrada foi, novamente, a utilização do website da escola, com a criação de uma página 
exclusiva para uso da equipe pedagógica, em que as informações do Drive Docente estivessem organizadas e 
mais facilmente acessíveis, sem a necessidade de navegação em pastas para encontrar um item específico para 
utilização. Surgiu, então, a Página Docente, conforme FIGURA 4. 
 

FIGURA 4. Página Docente, criada para facilitar o acesso ao Drive Docente. 

 

Fonte: dados do pesquisador (2021) 

 

 Para além da organização burocrática e pedagógica, com relação aos documentos, ressalta-se a 
importância da utilização de um recurso para a realização das reuniões pedagógicas, que não teriam dinamismo 
ou mesmo eficácia no grupo do WhatsApp, que foi destinado para recados e orientações rápidas e curtas. 

Desta feita, na intenção de promover reuniões graváveis, em que seria possível a interlocução entre os 
Coordenadores Pedagógicos e os professores, além da possibilidade de transmitir imagens, sons, guia do 
navegador, apresentações ou a própria tela do computador ou smartphone de quem estivesse na reunião, foi 
feito o uso do Google Meet, que proporcionou novas possibilidades de realização de reuniões, sem a 
necessidade de uma razoável infraestrutura de local e equipamentos (como projetor e tela de projeção 
previamente instalados). 
 

DISCUSSÃO COM A REVISÃO DA LITERATURA 

 Segundo Martins (2011, p.56), “independente dos artefatos, o que pode transformar a educação é o 
humano, o ser humano com suas inquietações, buscas e experiências”. Desse modo, não só a tecnologia, como 
artefato que o é, tampouco a inovação e os novos ideais, se dão por vontade alheia à humana. Senão por 
necessidade ou curiosidade humana, tal transformação não se verifica viável. 
 De modo que a emergência surge, como advinda por uma pandemia o fez, a necessidade de permanecer 
atuante, ainda que desprovido de estrutura, faz com que indivíduos busquem meios de superá-la. Nesse aspecto, 
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“[...]até certo ponto, todos os tempos são incertos, pois o desenvolvimento cultural nunca permanece imóvel 
nuca é fixo[...]” (CARLSON; APPLE, 2003, p. 11). 
 Ainda, se tomarmos que a criança aprende ativamente, seja no contexto presencial, seja no remoto, 
quando lhe é significativo, atendendo suas necessidades e lhe trazendo prazer, tal aprendizado se mostra 
relevante, e as barreiras menos intransponíveis. 

Assim, a demanda possibilita a solução, “[...] não apenas para nos adaptarmos a realidade, mas 
sobretudo, para transformar, para nela intervir, recriando-a” (FREIRE, 1996, p.163). 

Verifica-se, ainda, como aponta Vygotsky (1998), que a aprendizagem como sendo uma experiência 
social, em que o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação com outros indivíduos e o 
meio, possibilitando assim a geração de ovas experiências e conhecimento. 

Novas experiências e recriar a realidade é uma função inata ao ser docente, seja na sala de aula, seja 
na comunidade ou, ainda, na vida do aluno. A educação é, ao mesmo tempo, a possibilidade de transformação 
do indivíduo e da sociedade e, dessa forma, perceber-se um ator dessa transformação, possibilita dar um pouco 
de si ao outro, presencial ou virtualmente, mas sempre na intenção da evolução social. (LIBERALLI, 2020). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do fechamento das escolas no município de Hortolândia-SP, por conta do Decreto Municipal 
nº 4.369, de 16 de março de 2020 (Hortolândia (SP), 2020), em decorrência da pandemia causada pela COVID-
19, as escolas e os docentes se viram forçados a reagir, abrindo mão do conhecido e explorando o 
desconhecido.  

O uso das tecnologias digitais da informação e comunicação a que a educação, há muito, se faz distante, 
possibilitou o vislumbre de novas formas de ensino e inovação na prática pedagógica, além do auxílio nas 
atividades burocráticas diárias das escolas.  

Na escola apresentada neste relato, o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação 
auxiliaram na aproximação dos docentes aos alunos, com o uso de grupos de mensagem pelo whatsapp, além 
da centralização e padronização de documentos, planilhas e outros materiais utilizados na rotina diária dos 
docentes e em suas práticas pedagógicas. Essa padronização e centralização foi necessária para facilitar o 
acesso as informações de todos os docentes e também dos Coordenadores Pedagógicos.  

Este trabalho apresentou um relato de experiência inicial e que necessita de um aprofundamento para 
levantar com os docentes e com os Coordenadores Pedagógicos, quais foram as vantagens e desvantagens na 
virtualização dos documentos utilizados no dia a dia da escola e em suas práticas pedagógicas. 
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RESUMO: Este trabalho tem como finalidade discutir algumas questões raciais que perpassam pela vida de meninas nos 
Anos Finais do Ensino Fundamental. O recorte espacial para esse relato de experiência é a escola Estadual Dora Maria 
Maciel de Castro e Kanso, localizada no município de Campinas. Desse modo, o presente trabalho descreve oficinas de 
empoderamento, realizadas no ano de 2016 na referida escola, as quais tinham como objetivo proporcionar às meninas 
um momento dedicado a si, que possibilitasse gerar alguma reflexão sobre elas mesmas, para que a partir desse momento 
elas pudessem dar seus primeiros passos em direção a uma autoestima positiva, libertando-se das amarras sociais de 
dominação e opressão.  

 

Palavras-Chave: Educação. Racismo. Gênero. 
 
 

THE RACIAL ISSUE IN THE PUBLIC SCHOOL: PRACTICAL WORKSHOP ON FEMALE 
EMPOWERMENT 

 
ABSTRACT: This work aims to discuss some racial issues that permeate the lives of girls in the Final Years of 
Elementary School. The spatial cutout for this experience report is the State School Dora Maria Maciel de Castro e Kanso, 
located in the city of Campinas. Thus, this paper describes empowerment workshops, held in 2016 at the school, which 
aimed to provide girls with a moment dedicated to themselves, which would allow them to generate some reflection about 
themselves, so that from that moment onwards they they could take their first steps towards positive self-esteem, freeing 
themselves from the social bonds of domination and oppression. 
 
KEYWORDS: Education. Racism. Gender. 
 
 
INTRODUÇÃO 

A questão racial no Brasil atravessa todas as esferas da sociedade e na escola pública não é diferente. E 
nessa perspectiva, no presente trabalho, será discutida a subjetividade dos sujeitos inseridos na escola, voltando 
a atenção para as adolescentes de origem afrodescendentes que ocupam esses espaços.  

 
30 Este trabalho contou com reflexões realizadas em diálogo com Juliane Ribeiro, professora de Geografia na Rede Pública 
Estadual de São Paulo e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana pela Universidade de São 
Paulo - PPGH/USP. 
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Enquanto professora, na sala de aula é possível observar que entre as meninas de origem negra há uma 
tentativa de encaixar-se em um padrão de beleza predominantemente branco, e excessivamente valorizado, em 
detrimento da beleza negra. Essa situação é reproduzida mediante práticas racistas pelos próprios educandos 
inseridos numa sociedade estruturalmente racista.  

Todos são afetados de maneira negativa pelo racismo, no entanto nas meninas negras percebe-se a 
ocorrência de uma profunda depreciação da autoimagem, pois passam a odiar seus cabelos, geralmente os 
mantendo presos, valem-se de maquiagem para tonalidades de peles claras na tentativa de embranquecimento 
ou adotam posturas que evidenciam uma baixa autoestima, como por exemplo, ficam sozinhas, não são muito 
participativas durante as aulas, falam pouco, tem vergonha e há pouca interação entre os colegas.  

Nesta perspectiva, cabe aqui trazer o conceito de empoderamento como capacidade das pessoas, 
individualmente ou em grupo, obterem conhecimentos e controle de suas próprias forças para então lutar por 
uma vida melhor (NASK; PEREIRA, 2019). É a busca por uma autonomia e protagonismo nos processos e 
desenvolvimento de suas próprias vidas. Segundo Nask e Pereira (2019), o empoderamento pode ser cognitivo, 
psicológico, econômico e político.  

Empoderamento cognitivo refere-se à conscientização que o negro tem a respeito do racismo que o afeta, 
entendendo seus motivos, causas, consequências e como este preconceito racial se desdobra na sociedade. O 
empoderamento psicológico traz referência à autoestima e autoconfiança da pessoa negra. É a autovalorização 
da sua cor, cabelo, corpo e história. O empoderamento econômico está relacionado à importância do negro 
ocupar cargos e funções em grandes empresas ou organizações, buscando assim, um destaque, uma 
representatividade e renda que assegure a sua independência econômica. Enquanto que, o empoderamento 
político envolve a habilidade que a pessoa negra tem para observar a sociedade que o circunda de forma crítica 
para assim agir de modo a gerar mudanças. 

Segundo Nask e Pereira (2019) a quebra de paradigmas, estereótipos e crenças negativas que são 
colocadas nas pessoas negras serão dissolvidas quando o empoderamento negro alcançar estes quatro níveis. 
Trata-se de quebrar estruturas opressoras que foram historicamente impostas aos negros e que ainda estão 
muito latentes na sociedade brasileira.  

Desse modo, a partir dessas reflexões e das observações do contexto da sala de aula na escola pública 
Estadual Professora Dora Maria Maciel de Castro Kanso, constatou-se a necessidade de desenvolver algum 
tipo de trabalho que auxiliasse as meninas a terem uma visão positiva de si. Sendo assim, optou-se pelas 
oficinas de empoderamento, as quais tinham como objetivo proporcionar a elas um momento dedicado a si, 
que possibilitasse gerar alguma reflexão para que a partir desse momento elas pudessem dar seus primeiros 
passos em direção a uma autoestima positiva, libertando-se das amarras sociais de dominação e opressão. 

A escolha dessa experiência, para ser apresentada no seminário Educação e Formação Docente, se dá 
pelo fato que o curso de especialização Educação para Inserção Social, ofertado pelo Instituto Federal de São 
Paulo do campus Campinas, trouxe diversas reflexões que abrangem também a questão do negro na educação 
e a questão racial no Brasil.  

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Atuo como professora de Geografia desde 2012, inicialmente comecei como professora de um curso 
técnico de Turismo Receptivo na Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura. Após essa experiência, 
ingressei em 2014, na rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo e, no ano de 2016, comecei a lecionar 
na Escola Estadual Dora Maria Maciel de Castro Kanso, onde realizei as oficinas de empoderamento das 
meninas negras. A escola está localizada no Bairro Village, distrito de Barão Geraldo, área rural do município 
de Campinas, recebendo estudantes oriundos das fazendas da redondeza, que lhe dão preferência devido à 
proximidade de suas casas. Ainda assim, esses estudantes dependem de ônibus que passam nas fazendas para 
levá-los até a escola.  

Essas oficinas ocorreram em outubro de 2016, nesse período eu lecionava a disciplina de Geografia 
para algumas turmas dos Anos Finais, especificamente 6º e 7º anos. A necessidade de fazer a oficina surgiu da 
observação em sala de aula, ao perceber a existência de conflitos relacionados às questões raciais e à autoestima 
das meninas. Neste caso os conflitos estavam diretamente ligados à aparência física das meninas negras, pois 
frequentemente eram atacadas por outros colegas de sala, menosprezando seus cabelos, com falas do tipo “seu 
cabelo é ruim”, “seu cabelo é duro”, “seu cabelo não molha”. Sempre realizei interferências diante de falas 
como essas, não admitindo esse tipo de postura em sala e trazendo alguns questionamentos para os alunos, por 
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vezes cheguei a pedir que o aluno explicasse melhor o que ele queria dizer com aquelas falas, e por que se 
sentia no direito de falar assim da sua colega. Alunos com essa postura ficam extremamente perturbados com 
esse tipo de questionamento; por outro lado esses alunos não devem ser demonizados, eles precisam 
compreender por que não é legal esse tipo de postura com os colegas de sala. Desse modo, todas as vezes que 
esse tipo de conflito surgir, é importante parar a aula e promover reflexões sobre essa questão. Esse tipo de 
conflito demanda uma ação direta por parte dos professores e direção. 

A partir dessa observação, comecei a pensar em como melhorar a convivência dos alunos estimulando 
o respeito e tentando despertar nas meninas afrodescendentes um processo de empoderamento. Daí surge a 
ideia das oficinas para cuidados com os cabelos afro. A ideia era formar grupos de meninas de origem negra 
com o objetivo de despertar o empoderamento delas mediante a valorização dos seus cabelos. Desse modo, a 
oficina consistia em ensinar a cuidar dos cabelos afro e, ao mesmo tempo, produzia uma abertura para 
conversas sobre empoderamento feminino negro. 

Propus três oficinas, com 6 participantes em cada uma delas. Convidei pessoalmente cada participante 
através de uma conversa sobre cuidados com os cabelos negros, o convite foi direcionado especificamente às 
meninas afrodescendentes. As meninas se mostravam bastante desconfiadas do convite, a preocupação delas 
estava voltada para a possibilidade de ter que apresentar ou falar algo, mas eu assegurava-lhes que não eram 
obrigadas a nada. 
 Os preparativos envolveram a direção/coordenação, pois as oficinas seriam desenvolvidas no horário 
da aula de Geografia.  Desse modo, era necessário indicar outras atividades aos demais que não participariam 
do evento.  Quanto aos preparativos para a oficina, reuni lenços, produtos de beleza para cabelos negros usados 
por mim mesma e fiz uma apresentação com vídeos e imagens para sensibilizar as participantes sobre o tema.  
 Como os grupos eram formados por 6 meninas, a oficina teve um caráter bem intimista, que facilitou 
a troca do diálogo e deu abertura para que elas se sentissem mais à vontade para falar das suas angústias. As 
oficinas foram desenvolvidas na biblioteca da escola, onde sentávamos entorno de uma mesa.   
 Primeiramente elas eram conduzidas a um momento de inspiração, no qual apresentei vídeos de 
blogueiras31 e personalidades (mulheres) negras que utilizavam seus cabelos naturais ou não. Importante 
ressaltar aqui que a oficina era permeada por uma conversa na qual as meninas falavam sobre suas sensações 
- acredito que inspiradas pelos relatos dos vídeos - suas vidas e como cuidavam dos seus cabelos, ocasião em 
que muitas afirmavam categoricamente que não gostavam deles. 
 Após essa etapa, eu dei um depoimento de como cuidava dos meus cabelos até os trinta anos de idade. 
Eu relatei que fazia alisamentos e o quanto isso era penoso, pois eu passava em média quatro horas numa 
cadeira de salão de cabeleireiro - porque o cabelo era volumoso, longo e crespo, portanto demandava mais 
escovadas que era passada juntamente com o secador quente produzindo fumaça e facilitando a inalação dos 
componentes do produto. Além disso, posteriormente, o couro cabeludo ficava dolorido, produzia a ocorrência 
de bolhas, próximo às orelhas e, por fim, a descamação de todo o couro cabeludo, o que era extremamente 
desagradável, pois parecia uma caspa ou falta de cuidado com o cabelo. A partir dessas experiências 
traumáticas e doloridas comecei a procurar outras formas de cuidado, foi aí que descobri diversas blogueiras 
negras que ensinavam a cuidar dos cabelos crespos. Então iniciei um outro processo: assistia os conteúdos 
dessas meninas, ouvia suas histórias, muito parecidas com a minha e, depois de um tempo, (não saberia dizer 
aqui exatamente quanto, mas acredito que foi o tempo de meu cabelo crescer em média dois centímetros) optei 
pelo “big shop", que é a retirada de todo o cabelo com química. Muitas meninas e mulheres preferem raspar 
os cabelos, outras passam por uma fase de transição, que é deixar o cabelo crescer um pouco para poder cortar, 
o que afeta muito a autoestima e é um processo difícil, pois a parte que está crescendo é crespa e a maior parte 
é lisa, devido as químicas usadas, então fica feio, mas é um processo de autocuidado e resistência, infelizmente, 
muitas desistem nessa fase. Finalizei o meu relato enfatizando como me sentia livre com meu cabelo natural. 

Ao final da oficina solicitei que cada uma delas falasse o que achou da oficina e qual era a relevância 
daquele momento para elas. Todas gostaram muito da experiência, mas sentiam que ainda não tinham coragem 
ou estavam preparadas para mudar ou soltar os cabelos. Surgiram falas como: “Ah professora, eu achei legal, 
mas eu tenho vergonha de soltar meu cabelo, não sei se eu vou conseguir"; “Achei elas muito lindas, mas não 
sei se consigo também, dona”. Ressaltei que entendia que a mudança não viria de um dia para o outro, mas 
que gostaria muito que elas pesquisassem mais, experimentassem soltar seus cabelos em casa, como 

 
31 Garotas que publicam em blogs, que são sites em formato de diário, possibilita a publicação de texto, vídeos, artigos e 
imagens. 
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aprenderam nos vídeos, pois aos poucos elas iam se acostumando; que buscassem mais informações e que em 
breve gostaria de vê-las com os cabelos soltos e se amando. Finalizei reforçando a importância do autocuidado, 
a importância da educação e a importância delas se amarem como são e buscar caminhos para melhorar a 
autoestima.  
  

DISCUSSÃO E REVISÃO DA LITERATURA 
A discussão trará primeiro uma reflexão sobre as concepções que caracterizam o racismo no Brasil, 

fazendo necessário entender o conceito histórico e social de como se dá essa questão para poder refletir sobre 
as diferenças sociais que afetam os educandos. Posteriormente será abordado como essas questões relacionadas 
à raça se dão no contexto da sala de aula, a partir de então a revisão da literatura foca na vivência das meninas 
e mulheres no Brasil, no contexto da educação, trazendo exemplos e um aporte teórico dos efeitos do racismo 
na vida delas. 

De acordo com Almeida (2018), o racismo é classificado em três concepções: individualista, 
institucional e estrutural. Essa classificação parte de três critérios que são estabelecidos entre racismo e 
subjetividade, racismo e estado, e por fim, racismo e economia. Na concepção individualista o racismo é 
concebido como uma espécie de “patologia”, seria um fenômeno ético e psicológico, de caráter individual ou 
coletivo, podendo ser combatida no campo jurídico por meio de aplicações de sanções contra as práticas 
racistas.  

Na concepção institucional o racismo é tratado como resultado do funcionamento das instituições 
que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios a partir 
da raça. A concepção institucional do racismo trata o poder como elemento central da relação racial, assim 
detêm o poder os grupos que exercem domínio sobre a organização econômica da sociedade (ALMEIDA, 
2018).  

O racismo estrutural é um processo histórico e político que cria condições sociais direta e 
indiretamente, no qual grupos identificados racialmente serão discriminados de forma sistêmica. Ainda que os 
indivíduos que provocam a discriminação sejam identificados e punidos, a análise estrutural sobre o racismo 
nos mostra que a responsabilização jurídica não é suficiente para que a sociedade deixe de produzir o racismo 
de forma sistemática (ALMEIDA,2018).  

Em resumo, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, o modo “normal” com 
que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social 
ou um desarranjo institucional. O racismo estrutural é viabilizado pela reprodução sistêmica de práticas 
racistas, está na organização política, econômica e jurídica de toda sociedade (ALMEIDA,2018). 

Importante ressaltar aqui que nesse processo histórico analisado por Almeida, o Brasil foi o último 
país ocidental a abolir a escravidão, entre o fim do século XIX e início do XX, e não criou nenhuma condição 
para a inserção digna da população negra na sociedade. Ao contrário, diversas políticas públicas e instituições 
disseminaram a ideia de um país mestiço, no qual o convívio se dava de forma harmoniosa entre as diferentes 
raças. Enquanto que, à população negra eram negadas condições mínimas de sobrevivência como emprego, 
moradia, saúde e educação.  

Atualmente, as escolas possuem as marcas dessa história e os indicadores educacionais, nos auxiliam 
nessa avaliação.  Em 2019 as matrículas para brancos e negros eram muito próximas, no entanto quando 
avaliamos as taxas de conclusão e o desempenho essa realidade muda. De acordo com os dados estatísticos do 
IBGE, em 2018 a taxa de conclusão do ensino médio da população preta ou parda (61,8%), que, embora tenha 
aumentado desde 2016 (58,1%), continua menor que a taxa da população branca (76,8%). Essa taxa mede a 
proporção de pessoas com 3 a 5 anos acima da idade esperada de frequência no último ano do ensino médio 
(de 20 a 22 anos de idade) que concluíram esse nível (IBGE,2018). Essa diferença está relacionada à 
necessidade que os jovens negros tem de buscar inserção no mercado de trabalho, como forma de colaborar 
para a subsistência do grupo familiar. 

Quanto a taxa de desempenho, em 2017, no 5º ano do Ensino Fundamental, a disparidade de 
oportunidades educacionais ficam muito evidentes, conforme os dados do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, 41,4% dos pretos e 62,5% dos pardos possuíam aprendizagem 
adequada em Língua Portuguesa. Os brancos nessa condição contabilizavam 70%. Em Matemática, as 
diferenças se repetiam: 29,9% dos pretos, 49,2% dos pardos e 59,5% dos brancos tinham aprendizagem 
adequada. Ao final da etapa, a situação continua: pretos e pardos, que têm acesso a escolas com piores 
infraestruturas e, estatisticamente, vêm de famílias mais vulneráveis, possuem índices menores em comparação 
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aos brancos. Ao final do 9º ano do Ensino Fundamental, em Língua Portuguesa, 51,5% dos brancos tinham 
aprendizagem adequada, frente a 36,3% dos pardos e 28,8% dos pretos. Em Matemática, 32%, 17,9% e 12,7%, 
respectivamente (INEP,2021).   

De acordo com Sanchez e Almeida (2016), o marco inicial para falar da escolarização do negro no 
Brasil se inicia apenas a partir de 1888 com a Abolição da Escravidão no Brasil, no entanto vale lembrar que 
esse marco não representa garantia de acesso. Conforme os estudos desses autores, a escola está inserida no 
processo de legitimação do poder estatal por meio das instituições. Este processo foi permeado sempre pelas 
relações sociais hierárquicas que têm caráter marcadamente racial, dada a realidade de mais de três séculos de 
prática da escravização de pessoas negras e de suas prolongadas consequências sociais. Assim, a escola ora 
impediu ou dificultou o acesso de negros, de forma que as elites brancas e proprietárias pudessem utilizar-se 
dela como meio de diferenciação e, portanto, da manutenção das estruturas sociais; ora incentivou sua presença 
na instituição como estratégia para incutir valores da cultura dominante e, assim, legitimar-se.  

Contribuindo com esse raciocínio, Carneiro (2016), em uma entrevista ao Observatório da Educação, 
afirma que não é gratuito que as primeiras experiências com o racismo tenham a ver com a entrada na escola, 
pois, em um passado não muito distante, era um pesadelo para uma criança negra a aula sobre a história da 
escravidão, em que os negros eram ainda colocados apenas em uma condição sub-humana. A narrativa sobre 
a história da escravidão produzia uma verdadeira catástrofe nas crianças negras, porque a narrativa ideológica 
presente na sociedade era que os negros possuíam uma inferioridade natural, enquanto que os brancos eram 
superiores. Nesse sentido, havia uma identificação de privilégios como mérito, privilégio decorrente da 
brancura. (CARNEIRO, 2016). 
 A escola é um lugar fundamental para a construção da identidade do indivíduo, no entanto, 
infelizmente, é nela que o preconceito e a discriminação são desenvolvidos e alimentados, pois ela reflete os 
processos sociais da sociedade que o indivíduo está inserido (FERREIRA & CAMARGO, 2011).  
 Segundo Ferreira e Camargo (2011) o indivíduo vivifica o corpo como fonte de vida e prazer para que 
possa construir uma identidade centrada em valores positivos, de modo a experimentar harmonia em sua 
estrutura psíquica. A rejeição da cor, por parte do indivíduo negro, se dá em uma dimensão extremamente 
nociva de autorrejeição quando atinge a esfera do corpo. O sujeito que não consegue oferecer absolvição ao 
próprio corpo, pelos sofrimentos que este lhe impõe, transforma-o num perseguidor implacável que traz uma 
gama de sentimentos relacionados à dor e à morte. Esse processo começa a ser desenvolvido nos indivíduos 
negros desde a mais tenra idade, a criança assimila, em seu mundo simbólico, valores, crenças e padrões de 
comportamento estigmatizados através das relações sociais. Em decorrência disso, a criança passa a conviver 
em uma sociedade aversiva e excludente, e torna-se mais um indivíduo a legitimar a visão negativa das 
características de matrizes africanas (GOFFMAN, 1988). 
 Na escola e nas famílias, verifica-se a predominância do silêncio nas situações que envolvem racismo, 
preconceito e discriminação étnicos, o que permite supor que a criança negra, desde a educação infantil, está 
sendo socializada para o silêncio e para a submissão. Mais grave ainda, a criança negra está sendo levada a se 
conformar com o lugar que lhe é atribuído: o lugar do rejeitado, o de menor valia (FERREIRA & CAMARGO, 
2011). 
 Na pesquisa empírica realizada por Cruz (2014) constatou-se, junto aos seus entrevistados, que dentro 
e fora da escola a cor é vivenciada como um elemento definidor de si e, na vontade do branqueamento, a cor 
negra é transformada em café com leite ou morena. Curiosamente, um dos exemplos trazidos pela autora é 
uma situação na qual a entrevistada descreve o racismo primeiramente como uma manifestação que o ser negro 
tem contra os brancos, só admitindo o racismo de brancos contra negros depois.  

Pensamos que a dimensão do cabelo crespo, é um elemento tão definidor de raça e racismo quanto a 
cor, considerando que aparecem quase sempre juntos na indicação de racismo; aparecem ainda na indicação 
de desejo de branqueamento, expresso no cabelo que não seria tão ruim assim ou na cor da pele, um pouquinho 
café com leite (CRUZ, 2014).  
 Cor e cabelo estão intimamente ligados à estética e à feminilidade e, no olhar de uma masculinidade 
racista, que ainda é hegemônica, o padrão deve ser o da mulher branca; entre crianças, sexismo e racismo 
ganham força quando se fundem na construção social do que é ser menina e negra (CRUZ, 2014). 

Nesse sentido, compreende-se que o processo de construção da identidade nas meninas negras é algo 
que precisa ser trabalhado constantemente de maneira positiva, pois existe um padrão dominante que faz com 
que essas garotas aspirem ser iguais as brancas. Este processo deve vir acompanhado de várias reflexões que 
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envolvem o sistema no qual elas estão inseridas dentro da sociedade e devem abordar o contexto histórico, 
político, social e subjetivo, pois devem ser discutidas e reforçadas de maneira crítica.  
 Seguindo essa linha de raciocínio podemos refletir, por exemplo, como adjetivos pejorativos 
associados às características fenotípicas das pessoas negras podem ser extremamente prejudiciais no processo 
de construção do sujeito, falas como “negrinha”, “macaca”, “cabelo duro”, infelizmente, frequentes em sala 
de aula, tende cada vez mais a fazer com que o indivíduo desqualifique as especificidades de sua negritude e 
partir em busca incessante de reprodução do modelo socialmente considerado ideal.  
 Parece simples definir quem é negro no Brasil. No entanto, num país que desenvolveu o desejo de 
branqueamento, não é fácil apresentar uma definição de quem é negro ou não. Há pessoas negras que introjetam 
o ideal de branqueamento e não se consideram como negras. Assim, a construção da identidade do negro é um 
processo doloroso. Os conceitos de negro e de branco têm um fundamento étnico e semântico, político e 
ideológico, mas não um conteúdo biológico (MUNANGA, 2004). 
 É de fundamental importância que os profissionais da educação adotem uma postura antirracista. 
Raramente a gestão escolar é mencionada ou associada ao combate à desigualdade racial. A atuação dos 
profissionais da educação e suas responsabilidades na luta pela redução de desigualdades raciais, são 
fundamentais para atender as demandas históricas do movimento negro e as novas formas de organização 
juvenis que se comunicam sobretudo pela estética, mas que têm em si um alto nível de empoderamento e 
capacidade aglutinadora.  
 A educação antirracista é um conjunto de ações que não se limitam a resolver os conflitos cotidianos 
motivados por questões raciais. Construir uma educação antirracista implica necessariamente a revisão do 
currículo, garantindo sua pluralidade e diversidade, bem como a composição de um corpo docente etnicamente 
diverso e formado em competências curriculares que abranjam a cultura e a história de povos africanos e 
ameríndios. 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No decorrer do tempo de experiência lecionando na Educação Pública do Estado de São Paulo, não há 

dúvidas de que esse momento na Escola Estadual Professora Dora Maria Maciel de Castro e Kanso foi muito 
significativo para minha carreira como professora.  

O levantamento do debate racial em sala de aula e, posteriormente nas oficinas com as meninas negras, 
trouxeram benefícios para mim e para todas que estiveram envolvidas nesse processo. Houve uma aproximação 
afetiva entre professora e alunas; senti que elas confiavam mais em mim, participavam mais das aulas e, 
consequentemente, melhoraram também o aprendizado, constatado através das notas nas avaliações e trabalhos 
escolares, bem como a participação nas atividades cotidianas da sala de aula. 

Como professora, a partir dessa oficina, sigo trabalhando mesmo que individualmente através de 
conversas com meninas negras sobre empoderamento, autoestima, cabelos negros e branquitude. A questão 
racial está sempre presente nas minhas aulas de Geografia e a partir dessa experiência senti cada vez mais a 
necessidade de compreender o processo histórico racial no Brasil que nos levou a configuração da atual 
sociedade e como ela se comporta. É preciso compreender a sociedade que o indivíduo está inserido.  

O empoderamento a partir do corpo permite que essas meninas melhorem a autoestima e se percebam 
capazes de estudar, ter uma profissão, que antes na sua concepção de baixa autoestima não seria possível.  

Outro ponto extremamente gratificante foi perceber no decorrer do tempo algumas mudanças na postura 
das meninas em sala de aula, como por exemplo, soltar os cabelos, aprender a defender-se de ataques racistas 
ou mesmo bullying, exaltar sua negritude e se autoproclamar como negras. 
 Nas escolas, esse debate deve ser ampliado, a educação tem um papel fundamental na vida das crianças 
e adolescentes, pois é nela que eles passam grande parte do tempo; é nesse espaço que se constituem muitas 
relações sociais, tem as primeiras experiências fora do seio familiar. Sendo assim, a escola precisa estar atenta 
também às subjetividades dos indivíduos, pois todas as nossas ações individuais e coletivas, bem como o 
aprendizado, parte desse lugar que é tão íntimo de cada ser humano. 
 É importante ressaltar que, apesar de tardias, algumas leis de reparação histórica e ações afirmativas 
foram criadas, a exemplo da Lei 10.639/03, que oficializa o dia 20 de novembro como dia Nacional da 
Consciência Negra e que torna obrigatório o ensino da História Cultura Afro-brasileira nos estabelecimentos 
de ensino fundamental e médio nas redes públicas e privadas.  Mais tarde ainda foi sancionada a Lei 12.711/12, 
que abre portas de acesso à educação superior. Essa lei possibilitou e garantiu o ingresso de muitos estudantes 
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da rede pública de ensino nas universidades públicas e privadas mediante as cotas raciais e sociais. Assim, 
houveram mudanças significativas no campo educacional, no entanto há muito ainda para ser percorrido.  
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RESUMO: Pesquisa sobre a aplicações dos MOOC´s no ensino dos temas transversais contemporâneos, 
especificamente a “Ética e sexualidade” e “Conectivismo e ética didática” conforme o PNE, a BNCC e a 
UNESCO. O estudo de caso focou nos cMOOC, modelo pouco usado pois não tem apelo comercial, mas que 
atendem plenamente as demandas atuais por conteúdos de curta duração, pontuais e que favorecem a retenção 
dos alunos. A abordagem ética dos Temas Transversais deixou os cMOOC mais homogêneos e com a didática 
necessária para atender as demandas massivas de participantes, minimizando conflitos e sem induzir ao juízo 
de valor. Os cMOOC com as TICs tornaram os cursos mais dinâmicos, compactos, interativos e ricos de 
conteúdos em espiral. O Conectivismo e a ética na práxis didática promovem o respeito à cultura e ideologias 
pessoais, permitindo que os estudantes construam seus valores sobre sua perspectiva dos fatos, os cMOOC são 
cursos curtos de 50 minutos, divididos em 15 minutos de conteúdo, questionários e fórum. Este formato segue 
as tendências de streaming como o Youtube com o advento de evitar notícias falsas ou ideológicas. Foi criado 
um site (Portal) e uma plataforma EAD (AVA) com funcionalidades reduzidas para atender às necessidades 
de divulgação e marketing digital dos MOOC´s. 
 
PALAVRAS-CHAVE: MOOC; CMOOC; TICs; Temas Transversais; Ética e Sexualidade; Conectivismo; 
Ética Didática. 
 

MASSIVE OPEN ON-LINE COURSE (MOOC) APPLIED TO CONTINUOUS EDUCATION OF 
CONTEMPORARY CROSS-CUTTING THEMES 

 
ABSTRACT: Research on the applications of MOOC's in the teaching of contemporary transversal themes, 
specifically “Ethics and Sexuality” and “Connectivism and didactic ethics” according to PNE, BNCC and 
UNESCO. The case study focused on cMOOCs, a little-used model as it has no commercial appeal, but they 
fully meet the current demands for short-term, punctual content that favors student retention. The ethical 
approach of the Cross-cutting Themes left cMOOCs more homogeneous and with the necessary didactics to 
meet the massive demands of participants, minimizing conflicts and without inducing value judgments. 
cMOOC with ICT's made courses more dynamic, compact, interactive and rich in spiral content. Connectivism 
and ethics in didactic praxis promote respect for culture and personal ideologies, allowing students to build 
their values on their perspective of facts. cMOOCs are short 50-minute courses, divided into 15 minutes of 
content, quizzes and forum. This format follows streaming trends like Youtube with the advent of avoiding 
false or ideological news. A website (Portal) and an EAD platform (AVA) with reduced functionalities were 
created to meet the needs of dissemination and digital marketing of the MOOC's. 
 
KEYWORDS: MOOC; CMOOC; ICT; Cross-cutting Themes; Ethics and Sexuality; Connectivism; Teaching 
Ethics. 
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INTRODUÇÃO 
O objetivo desta pesquisa é analisar a importância dos MOOC´s especificamente os cMOOC. Seus 

desafios no contexto atual tecnológico, diversificado e imediatista nas teorias emergentes como o 
Conectivismo, o Construtivismo Social contemporâneo, a aprendizagem em redes e streamings (tipo Youtube 
e Tiktok). Sua aplicação nos temas transversais segundo a BNCC e a UNESCO no desenvolvimento 
Socioemocional, na “Ética e sexualidade” base do curso desenvolvido. Analisando a didática e as TIC´s 
necessárias para este desenvolvimento.  

Usar a éticas como base no desenvolvimento das tecnológicas emergentes na educação é a essencial 
para o crescimento sustentável e o combate à polarização, ao extremismo ideológico, à desinformação e as 
informações falsas. A ética a priori difere da moral pelo princípio básico do respeito e convivência em 
harmonia respeitando às diferenças (físicas ou ideológicas) em todos os tempos e lugares. Um agente moral 
ético é um verdadeiro cidadão responsável por atos, pessoas, deveres e não somente pelos direitos. 

 
A Coursera, Udemi, Alura são plataformas bem-sucedidas que popularizaram a educação em massa 

pelo uso dos xMOOC diferente dos cMOOC. O xMOOC são cursos de média e longa duração síncronos, 
seguem uma sequência de aulas didáticas e na maioria dos casos visam algum tipo de lucro. Não estamos 
dizendo que não devem ser seguidas ou promovidos, mas que perdem na retenção dos alunos (evasão), 
absorção dos conteúdos, duração e foco financeiro, descaracterizando parcialmente o conceito dos MOOC por 
não serem Livre (Open).  

 
Os cMOOC são cursos massivos livres completos, com a vantagem de serem de curta duração como 

aulas otimizada com as TICs. Criar um curso em 50 minutos é um grande desafio por isso optamos pelo 
conceito de espiral de conhecimento dentro do mesmo curso como explicaremos posteriormente, ele é dividido 
em 15 minutos de conteúdo e o restante do tempo distribuído entre questionários e fóruns. Este formato de 
conteúdo segue as tendências de streaming como o Youtube, com o advento de evitar notícias falsas ou 
ideológicas. Foi criado um site (Portal) e uma plataforma AVA com funcionalidades reduzidas para atender a 
característica massiva de divulgação e marketing digital dos MOOC´s. 

 
MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Pesquisa aprovada na Plataforma Brasil e Comitê de Ética do IFSP: CAAE 32035120.2.0000.5473  

O procedimento metodológico usado foi o documental e o método hipotético dedutivo, visando gerar 
conteúdo e embasamento técnico para o desenvolvimento das hipóteses, estudos de casos e questionamentos 
que fundamentaram nossas conclusões e teses. Seguimos a estrutura da ABNT dividida em: Parte Introdutória, 
problematização, fundamentação, hipóteses, objetivos e justificativas. Os critérios básicos da ética na pesquisa 
cientificam, buscaram atender os anseios dos meus orientadores, sem desvirtuar o conteúdo e o foco empírico 
das três metodologias para dar sustentação, que são: 
1. Ex-post-facto – estudos sobre situações que já ocorreram, analisando os documentos existentes ou 
produzir novos documentos; 
2. Estudo de caso –sobre um caso específico, normalmente, atípico ou raro, com poucos estudos 
anteriores, ou de caráter exploratório; 
3. Pesquisa etnometodológica –utilizam os princípios chaves da proposta etnográfica, mas, não 
necessariamente para o estudo da cultura, para o acesso a outros aspectos da realidade. 

As amostras foram organizadas por arquivamento em mídia digital dos questionários aplicados, por 
causa da pandemia em formato EAD, simultaneamente com observações obtidas pela análise qualitativa feita 
mediante de anotações durante as dinâmicas. Destacamos assim nossa escolha por uma Abordagem Mista. 
Que na concepção de diferentes autores trata-se de uma abordagem que mistura técnicas de pesquisa qualitativa 
com quantitativa exerceremos ambas. Em Rocco (2003) encontramos as divisões das etapas de um estudo 
misto que são: 
-Primeira Etapa do estudo Misto: Tipo de projeto a investigar, podendo ser exploratórios ou confirmatórios, 
no nosso caso exploratório; 
-Segunda Etapa usada no estudo misto: O tipo de coleta de dados, neste caso, será inicialmente quantitativa e 
posteriormente a pesquisa qualitativa; 
- E para finalizar a terceira etapa que é analisar as Inferências dos dados. 



 
161 

1° Seminário de Educação e Formação Docente (SedFor) do IFSP Campinas – 06, 07 e 08 de julho e 2021 
 

Este estudo misto é conhecido como triangulação (mistura dados qualitativos e quantitativos no 
momento da interpretação). As amostras quantitativas, foram tabuladas em 5 níveis como por exemplo 
Excelente, Bom, Regular, Precisa Melhorar e Ruim e posterior mente resumidas em 2 níveis para facilitar a 
interpretação e inferência. No caso das perguntas e análises qualitativas foram tabuladas como não repetitivas 
e repetitivas (ou seja, com mais de uma afirmação), tanto as colaborações positivas como negativas serão 
transcritas conforme sua relevância para desenvolvimento de novas hipóteses, revisões das atuais ou pesquisa 
futura desde que dentro do prazo de cinco anos, quando serão destruídas. 

Foram utilizados softwares como o Excel, Word, Cantasia, PowerPoint, Canvas para produção de 
material além do Google Meet, Site desenvolvido em HTML, Java Script, PHP e o AVA com instalação do 
Moodle e seu código e banco de dados livre dentro da nossa hospedagem com os devidos ajuste e 
configurações. A manipulação dos dados respeitou a privacidade e confidencialidade durante e após a pesquisa, 
autorização dos participantes ou responsáveis sendo que serão destruídas/apagadas após cinco anos. As 
hipóteses pressupõem uma resposta prévia ou necessidades que levantamos, comparando os resultados obtidos 
para concluirmos as teses e o raciocínio lógico da pesquisa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os MOOC´s criados em 2006 e foco desta pesquisa são tecnologias emergentes e recentes como as 
TICs de 1997. Os principais teóricos destas ferramentas são Dennis Stevenson (1997) das TIC´s e Dave 
Cormier (2008) dos MOOC. Já a fundamentação didática e dos cursos terão como base o Conectivismo de 
Stephen Downes e George Siemens (2009) do aprendizado em redes e o Construtivismo Social de Lev 
Vygotsky (1930), bem como a formação de competências de Philippe Perrenoud e Paulo Freire, ambos muito 
usados na BNCC.  

Utilizamos como referenciais e linhas de pesquisas sobre a didáticas contemporâneas duas iniciativas 
acadêmicas proeminentes brasileiras de Costin e Garcia, que nos chamaram a atenção por serem sinérgicas aos 
conteúdos que serão abordados nos cMOOC, abaixo detalharemos para facilitar a contextualização dos cursos 
e da plataforma, sempre seguindo as diretivas da BNCC e UNESCO principalmente das competências 
socioemocionais. 

Costin (2009) no seu Blog aborda a didática e formação profissional no século XXI, destaca que 
vivemos em um momento no país, em que se acumulam as indignações sobre as inegáveis derrapadas éticas 
cometidas por parlamentares, dirigentes públicos e líderes de diferentes segmentos da vida nacional. Ela afirma 
que para construir uma educação de qualidade é necessário diminuir as desigualdades sociais presentes no 
Brasil e que para isso precisamos repensar a aplicação da ética em todo processo educativo. Na visão dela a 
ética, deve ser centrada na autonomia do ser humano, reduzindo o “vitimismo” e que precisamos ser 
responsáveis por nossas vidas e as consequências de nossas ações na sociedade, cita Max Feffer: “A vida que 
a gente quer, depende do que a gente faz”. Ela expressa que nem sempre queremos ser livres e autônomos e 
que preferimos apenas denunciarmos a falta de ética dos outros e elegermos culpados por nossos problemas, 
trabalhando a autonomia que é um dos principais focos socioemocionais segundo a BNCC. 

Outra acadêmica Garcia  (2009)  em seu artigo “Didática e trabalho ético na formação docente” aborda 
as tecnologias humanas com ênfase na descrição das tecnologias pedagógica crítica e investigações, questionou 
em sua tese de doutorado os estudos de Michel Foucault acerca da ética e dos modos de subjetivação do sujeito 
moderno, construindo um paralelo entre as diferenças entre o Construtivismo, a Pedagogia Critica e o 
Conectivismo, que vem gerando desconfortos acadêmicos e conflitos de interesses entre gerações. Seguindo 
estas linhas de pesquisa e raciocínio lógico o cMOOC com base no Conectivismo e na ética didática, montamos 
o curso sobre “Ética e Sexualidade”, usamos os teóricos clássicos como Aristóteles, Kant, Mills, Spinosa, 
Foucout, Freud, Jung e Émile Durkheim para fundamentar os conteúdos usados neste cMOOC sempre 
seguindo a BNCC. 

A conclusão do curso “Ética e sexualidade” montado leva a contextualização filosófica sobre a 
importância das responsabilidades socioeconômica, socioambiental e principalmente da questão da 
“responsabilidade sexual” e Socioemocional hoje amplamente reforçada neste contexto pandêmico e que 
compõem aspectos importantíssimos para o crescimentos sustentável para o desenvolvimento económico de 
uma nação, da sociedade e das habilidades socioemocional baseadas na ética, no respeito aos direitos e 
principalmente dos deveres do cidadão. As evidências constatadas nos permitem sugerir esta lacuna para 
estudos das competências socioemocionais recentemente batizados como clichê de “letramento 
socioemocional” e do desenvolvimento responsável da sexualidade, por envolverem junto aspectos íntimos do 
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desenvolvimento sexual, achei mais adequado o termo “Reforma Intima” unindo aspectos socioemocionais ao 
desenvolvimento da responsabilidade sexual que impacta diretamente no desenvolvimento económico e 
sustentável, levando a uma reflexão sobre a importância deste tema socioemocional e sexual tanto nos aspectos 
da micro como da macroeconomia detalhado na figura 1.  

Foi criado um site (Portal) programado em HTML com funcionalidades reduzidas para atenderá as 
necessidades de divulgação e marketing digital características dos MOOCs e uma plataforma AVA com 
instalação do Moodle e seu código aberto com os devidos ajustes, programação e banco de dados dedicado, 
tudo instalado dentro da hospedagem, domínio e certificado digital adquiridos para o projeto em 
https://www.academiaetica.com.br/ e a subpasta com o AVA/Moodle em /mooc/login/index.php conforme o 
resumo do curso abaixo onde usamos uma ferramenta das TICs o mapa conceitual para descrever o curso cabe 
destacar que não temos conhecimento de nenhuma plataforma especializada em cMOOC desenvolvida no 
Brasil. 

                     Figura 1 - Infográficos e mapa conceitual do cMOOC “Ética e sexualidade”  
 

Os resultados, obtidos no questionário de pesquisa mesmo em uma amostragem reduzida por causa da 
pandemia, quando há baixa participação dos alunos nas aulas assíncronas do IFSP- Campinas que 
atrapalharam, estão dispostos abaixo na tabela. Cabe destacar que previmos uma extensão do prazo até o final 
do ano, ficando em aberto a possibilidade inserir mais informações e amostragens para os dois artigos, 
previstos no projeto enviados ao Comitê de Ética. A amostragem prevista era de 30 participantes mais tivemos 
efetivamente 8 participantes, todos participantes na faixa de 16 a 18 anos de idade. No questionário divido em 
2 perguntas qualitativas agrupadas por similaridade e 10 perguntas quantitativas como 5 possibilidades de 
respostas, agrupamos os resultados em uma tabela com duas possibilidades estatísticas, até 49% que discordam 
e acima de 50% que concordar. Todos estes dados estão disponíveis anonimamente com as 5 possibilidades 
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em uma planilha que manteremos arquivados por 5 anos para consultas, conforme detalhado no projeto 
submetido ao Conselho de ética.  

    Tabela 1- Analítica da pesquisa quantitativa feita no AVA da plataforma. 
Os pontos importantes destacados na pesquisa quantitativa foram os que tiveram unanimidade um pelo 

aspecto filosófico é que a ética é uma boa balizadora para evitar conflitos ideológicos ou morais em temas 
transversais, e que estes temas são mais bem trabalhados no ambiente EAD, pois respeitam a privacidade e 
individualidade de cada participante. Outro assunto que chamou a atenção é que todos consideram importante 
a divulgação do tema abordado no cMOOC “Ética e sexualidade”. Estas estatísticas foram confirmadas nas 
perguntas qualitativas que fecharam esta abordagem mista do estudo. de caso.   

                           Tabela 2 - Qualitativa da pesquisa feita no AVA da plataforma. 

 
Podemos observar uma similaridade de 100% na pesquisa qualitativa na pergunta 11 sobre o formato do curso 
e reforçado na pergunta 12, sobre a estrutura e conteúdo do cMOOC. É importante destacar que o conteúdo 
foi construído com base em uma espiral de conhecimento com 3 níveis o que demonstra a complexidade para 
montar um curso deste mesmo sendo curto, o primeiro, vídeos intuitivos com pouco ou quase nenhum texto 
que transmitem as informações de forma visual ou narrada; o segundo, resumos ou partes de textos destacadas 
para facilitar a leitura rápida do conteúdo; e no fundo, o terceiro nível, que são textos completos e mapas 
conceituais e mentais, permitindo que, através de pausas nos vídeos, os conteúdos sejam aprofundado. Um 
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ponto importante nestes tipos de cursos é que normalmente, não oferecem material impresso e isso é ponto 
muito relevante neste terceiro nível, a utilização de mapas conceituais ou mentais de diversos autores 
favorecem a compactação e a interpretação mais aprofundada dos temas como o exemplo abaixo, que destaca 
as linhas pensamento utilizada na abordagem da ética pelas responsabilidades, mostrando um resumo de todas 
as correntes filosóficas incluído a utilizada. 
               
  Figura 2 - Mapa conceitual Ética, moral e ideologia do cMOOC “Ética e sexualidade”. 
 
CONCLUSÕES 

Ficou evidenciado pelas respostas quantitativas e as evidências qualitativas a importância da 
abordagem ética em temas transversais como a sexualidade. Os cMOOC tiveram um caráter inclusivo e a 
privacidade dos participantes e suas ideologias pessoais foi preservada. O uso destas tecnologias reforça pontos 
relevantes da BNCC, como as responsabilidades, autogestão, engajamento e diversos outros aspectos 
socioemocionais, promovendo o pensamento crítico e investigativo, através de insights, questionários e fóruns. 
Porém quando questionados, se o tema sexualidade está sendo abordado suficientemente nas escolas 
atualmente, 50% acham que este tema precisa de um complemento. 

No estudo de caso responderam positivamente a três hipóteses, a ética facilita a abordagem de temas 
transversais controversos, a abordagem EAD do cMOOC tem um caráter inclusivo aumentando a privacidade 
e preservas as ideologias pessoais, os cursos massivos de curta duração os cMOOC podem ser ferramentas 
adequadas e tiveram uma boa aceitação, principalmente por serem rápidos, bem customizados com as TICs, 
da abordagem ética e do Conectivismo, usados na construção do conhecimento em espiral com 3 níveis dentro 
do mesmo curso, permitindo aos estudantes uma visão geral do assunto pelos vídeos autoexplicativos, pelos 
textos grifados como modo de destacar aspectos importantes, ou ainda, se quiserem se aprofundar nos textos 
completos, pausando para ler ou assistir novamente,  sem a necessidade de material impresso ou digital 
complementar. 

Outro ponto que já tinha abordado anteriormente, a contextualização filosófica da ética das 
responsabilidades, socioeconômica, socioambiental, socioemocional e Sexual, reforçada pelo ambiente 
pandêmico é importantíssima para o crescimento sustentável e o desenvolvimento de uma nação. As 
habilidades socioemocionais éticas permitem sugerir uma possível lacuna nas competências socioemocionais 
no desenvolvimento responsável da sexualidade (unindo a responsabilidade sexual ao desenvolvimento 
socioemocional como uma reforma íntima) sendo de extrema importância este debate por atingirem aspectos 
éticos dos relacionamentos pessoais, interpessoal e do desenvolvimento econômico sustentável (tanto micro 
como macroeconômicos).  

Precisamos deixar nossos interesses pessoais e colocarmos em prática a ética, a responsabilidade 
social, socioambiental, sexual e socioemocional para que o Brasil possa ser pioneiro na prática e não na teoria 
destas tecnologias humanas, que visam reduzir a polarização ideológica, movimentos simplesmente opositores, 
desinformação e uma elite dominante financeira, acadêmica ou funcional que só pense em seus interesses e 
lucros pessoais. 
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RESUMO: O relato de experiência retrata minha vivência enquanto professora de educação 
infantil da Rede Municipal de Ensino de Hortolândia, especificamente, ao ingressar no Curso 
de Prevenção e Enfrentamento à Violência Sexual contra a criança/adolescente oferecido pela 
mesma rede ao longo dos meses de março à junho. O curso me possibilitou compreender a 
complexidade do problema, pois a violência acontece no meio em que as crianças vivem, por 
pessoas próximas, dificultando a denúncia dos agressores. Um dos momentos marcantes foram 
crianças se renderem ao abuso em troca de brinquedos. As aprendizagens construídas levam ao 
conhecimento que um abusador, pode ser qualquer pessoa, portanto o olhar atento dos sinais 
emitidos pelas crianças, são essenciais para que possamos ser redes de proteção no combate a 
essa violência. 
 
PALAVRAS-CHAVE: formação de professores; prevenção; violência sexual infantil. 
 

TEACHER TRAINING IN PANDEMIC: EXPERIENCING THE CHILDREN'S SEXUAL 
VIOLENCE PREVENTION COURSE 

 
ABSTRACT: The experience report portrays my experience as a teacher of early childhood education 
at the Municipal Education Network of Hortolândia, specifically, when I joined the Course on 
Prevention and Combating Sexual Violence against children/adolescents offered by the same network 
throughout the months of March to June. The course allowed me to understand the complexity of the 
problem, as violence happens in the environment in which children live, by people close to them, making 
it difficult to report the aggressors. One of the defining moments was that children surrendered to abuse 
in exchange for toys. The built-in learning leads to the knowledge that an abuser can be anyone, 
therefore, a careful look at the signals emitted by children is essential for us to be protection networks 
in the fight against this violence. 
 
KEYWORDS: teacher training; prevention; child sexual violence. 
 

 
INTRODUÇÃO 

Foi no final do século XX, com o surgimento do Estatuto da Criança e do adolescente (ECA), que 
a temática que aqui 166será abordada, ganhou um olhar diferenciado e a violência sexual contra crianças 
e adolescentes, passou a ser tratada com mais seriedade. O ECA, deixa claro a garantia e proteção dos 
direitos civis de meninos e meninas assegurando, tanto a proteção integral de crianças e adolescentes 
como ações voltadas a preservar o direito destes (LANDINI, 2011). 

Atualmente, o fenômeno dessa violência, vem ganhando cada vez mais território, estudado por 
diversos autores, sendo pensado meios de enfrentamento a mobilizar a sociedade numa articulação de 
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estratégias primárias, possibilitando a instrução de crianças e adolescentes, capacitação de professores 
e profissionais que atuam com as mesmas, levando aos pais conhecimento e informação. 

E é neste cenário que foi pensado a capacitação de professores e gestores no município de 
Hortolândia, pois para atuarmos como frente de proteção é preciso conhecer os caminhos e formas de 
enfrentamento contra essa prática de violência. 

 
 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
No mês de março de 2021, iniciou a turma III, do curso de Violência e Prevenção Sexual de 

crianças e adolescentes, organizado pela Escola de Gestão Pública de Hortolândia. 
Foram selecionados 50 profissionais da educação (entre professores e gestores) para essa 

formação. Como vivemos um período de pandemia, as aulas foram desenvolvidas de forma síncrona e 
assíncrona, no ambiente da plataforma Moodle, em encontros on-line no ambiente Zoom e lives pelo 
Youtube. 

Antes de iniciarmos a formação, respondemos um questionário na plataforma Moodle, com 
perguntas voltadas ao nosso conhecimento prévio sobre o assunto. Em nosso primeiro encontro pelo 
Google Meet a formadora apresentou os resultados. 

 
1. O tema prevenção à violência sexual faz parte do meu cotidiano como profissional?32 

 

 
GRÁFICO 1. Divulgação dos dados obtidos  do questionário 
 
 
2. Você considera o tema violência sexual um tabu? 

 
32 Os gráficos um, dois e três representam os resultados do questionário aplicado aos ingressantes do curso e 
socializado com os estudantes durante a formação. 
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GRÁFICO 2. Divulgação dos dados obtidos do questionário 

 
 
 
3. Tem algum conhecimento sobre as redes de proteção? 

 

 
 
 

GRÁFICO 3. Divulgação dos dados obtidos do questionário 
 

Com os dados obtidos na pergunta 3, pude compreender o quanto esta formação é importante, 
principalmente para nós que atuamos em sala de aula, recebemos nossos alunos e somos a primeira rede 
de proteção. 

A formadora apresentou os sistemas que compõem a garantia de direitos das crianças e 
adolescentes do Brasil, formados pela integração e a articulação entre o Estado, as famílias e a sociedade 
civil. Sua composição:  
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FIGURA 1. Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (Ministério Público 
do Paraná)33 

 
Considerando os esclarecimentos abordados com a apresentação das informações, nossa 

sequência de estudo foi direcionada a compreender a diferença entre exploração sexual e abuso sexual, 
para tanto, tivemos no módulo II, um vídeo  caracterizando um perfil realista sobre a prática.  Segundo 
a Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI, 2002) o abuso sexual é o ato ou jogo sexual em 
que o adulto submete a criança ou o adolescente (relação de poder desigual) para se estimular ou 
satisfazer-se sexualmente, impondo-se pela força física, pela ameaça ou pela sedução, com palavras ou 
com oferta de presentes. Já a exploração sexual compreende o uso sexual da criança para remuneração 
em espécie ao menino ou menina e/ou terceira pessoa ou várias. A criança é tratada como objeto sexual 
e mercadoria.  

Outro ponto relativamente importante é entender a diferença entre abusador sexual e pedófilo. 
O abusador comete a violência sem qualquer transtorno de personalidade, está inserido na família ou na 
proximidade social da vítima. O pedófilo desenvolve um transtorno de sexualidade reconhecido pela 
Organização Mundial de Saúde como doença, que consiste na preferência sexual por meninos ou 
meninas pré-púberes ou no início da puberdade. 

Em uma das aulas, houve a manifestação de uma aluna que na infância sofreu abuso sexual, nos 
alertando a respeito a proximidade dos abusadores, considerando o depoimento a formadora nos 
informou que a maioria dos casos de violência ocorrem nas residências das vítimas. 

 No módulo III, tivemos a participação de uma palestrante vítima dessa violência. Ela contou sua 
história, chamando a atenção para o fato de que o agressor era alguém muito próximo a família. As 
marcas dessa violência influenciaram muitas de suas ações e a levaram para um mundo de experiências 
ilícitas. Ela assegura que se tivesse na sua infância alguém para interpretar seus sinais de mudança e 
preparar um cenário de escuta para que fosse ouvida, não teria agido como culpada durante toda infância, 
adolescência e parte da vida adulta.  

Também nesta aula, uma representante do Conselho Tutelar da cidade de Hortolândia  passou 
orientações em relação aos procedimentos que se deve adotar em relação a denúncia e a forma que deve 
ser feita quando o professor perceber os sinais da violência, ou seja, deve-se inicialmente comunicar a 
equipe gestora que por sua vez encaminhará ao Conselho Tutelar. 

Outra questão em destaque é a Escuta Especializada, segundo o Art. 7º Escuta especializada é o 
procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da 
rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. Em 
nosso município ainda não temos um local adequado para a realização dessa escuta, portanto, se 

 
33 Disponível em: <https://crianca.mppr.mp.br/pagina-235.html>. Acesso em: 11 mai. 2021.  
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acontecer na escola, a professora ao ouvir a criança, deve fornecer uma ambiente tranquilo, receptivo 
para que ela possa relatar o acontecimento. É importante descrever claramente a fala apresentada pela 
criança, sem interpretações que modifiquem a realidade dos fatos.  

No módulo IV, tivemos a formação sobre os sinais e sintomas apresentados na criança vítima de 
violência sexual: 

 Mudanças de comportamentos; 
 Proximidades excessivas; 
 Comportamentos infantis repentinos; 
 Silêncio predominante; 
 Mudanças de hábitos súbitas; 
 Comportamentos sexuais; 
 Traumatismos físicos; 
 Enfermidades psicossomáticas; 
 Negligência; 
 Frequência escolar 

Mais uma vez, fomos orientados a perceber os sinais em nossos alunos  por meio de um olhar 
atento para que possamos tomar as devidas providências na presença deles.  

No módulo V, foram trabalhados  estudos sobre os abusadores e pedófilos, no entanto o grupo 
demonstrou dúvidas a respeito da diferença existente entre eles. Foi esclarecido durante o debate que 
ambos atuam tendo como vítimas crianças, porém, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 
pedofilia é um transtorno mental que leva ao desejo sexual por crianças.  Já o abusador pode abusar de 
crianças e adolescentes sem apresentar patologia associada. 

No módulo seguinte vimos a dificuldade nos processos de denúncia, haja vista a falta de 
percepção das situações de abuso e de informação de como proceder, uma vez que o olhar de muitos 
profissionais da educação não está orientado para identificar as ocorrências de abuso. A formadora 
reforçou que este não é o nosso caso, pois a partir de cada conhecimento apresentado nas aulas, já temos 
propriedade para atuarmos como rede proteção. 

Outro fator apresentado é que neste período de pandemia, as denúncias não estão acontecendo, 
demonstrando uma falsa realidade de que os índices de violência caíram, o que de fato é preocupante. 
Portanto, a ação dos profissionais da educação deve passar pela sensibilização dos pais das mais diversas 
formas. 

Tivemos a oportunidade no mês de maio de apresentarmos às famílias várias ações sobre a 
campanha de prevenção a violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Foram 
desenvolvidos conteúdos de prevenção primária e também de incentivo à denúncia nas situações quanto 
à evidência da violência. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Participar de uma formação onde o conteúdo envolve uma temática tão intensa quanto essa, me 
fez repensar a prática, onde pretendo orientar as crianças pequenas e as famílias sobre a importância em 
inserir a educação sexual como prevenção primária ao combate a essa violência. Outro fato importante 
e tão necessário é percebermos os sinais apresentados pelas crianças como: falta de interesse ao brincar 
e ao falar, sintomas de doenças sem causa aparente, comportamentos sexuais entre outros apresentados, 
sinalizando alerta para nós educadores. É necessário ampliar o olhar e entender que todos somos parte 
de uma rede de proteção e responsáveis por zelar pelo bem estar de nossas crianças. 

Considerando as ações de enfrentamento que desenvolvemos durante a formação, percebi o 
interesse dos pais ao assistirem os vídeos informativos, adquirindo conhecimento e repassando para seus 
filhos instruções de cuidados com o corpo e também sobre alguma situação onde a pessoa tocar em seu 
corpo e pedir segredo, para jamais esconder dos pais e que poderão confiar em seus professores. 

Segundo a formadora, as expectativas positivas com relação ao curso de capacitação é que o 
setor Educação entenda seu papel como Rede de Proteção dos Direitos de Crianças e Adolescentes, 
assumindo seu local estratégico enquanto protagonista das Ações de Prevenção Primária, bem como, 
detecção de sinais e sintomas apresentados pelas crianças e que esteja preparado para a Escuta Adequada 
e os Encaminhamento necessários. Com isso, teremos um aumento dos registros de Abuso Sexual, o 
que é positivo, pois as notificações estão represadas, em especial nesse período de Pandemia. 
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Pretendo dar continuidade aos estudos relacionados a violência sexual infantil e ampliar meu 
conhecimento para a publicação de materiais que possam auxiliar no enfrentamento da violência velada 
na vida de meninos e meninas que gritam silenciosamente por socorro. 
 
 
AGRADECIMENTOS 

Agradeço ao meu orientador Prof. Dr.  Jean Douglas Zeferino Rodrigues, pela dedicação e por 
me instruir nesta trajetória. Também quero agradecer a importante participação da formadora do curso 
Dra Ana Lúcia Denadai Schmidt, seu direcionamento na construção do conhecimento enriqueceu a 
minha formação pessoal e profissional. À minha família pelo amor e paciência, vocês são meu 
combustível para seguir em frente. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 

 
LANDINI, Tatiana Savoia. O Professor diante da violência sexual. v. 4. São Paulo: Cortez, 

2011. 
 
Abuso sexual infantil: como identificar, prevenir e combater, Agência Brasil, 2021.                    

Disponível em: <https://www.andi.org.br/clipping/abuso-sexual-infantil-como-identificar-prevenir-e-
combater>. Acesso em: 18 mai. 2021. 

 
Construindo uma cultura de prevenção à violência, Childhood, 2020. Disponível 

em:<https://www.childhood.org.br/guia-de-referencia> Acesso em: 05 jun. 2021. 
 
Ministério da Educação. O Guia como instrumento de proteção à infância. O que contém e como 

utilizá-lo. Brasília: MEC, s/d. Brasil. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/guiaescolar/guiaescolar_p022_028.pdf>. Acesso em: 10 
mai. 2021.  

 
 
 

 
 
 
 
 

  



172 
Anais do 1° Seminário de Educação e Formação Docente do IFSP Campinas – 2021          

 
 

INCLUSÃO SOCIAL PELA LEITURA 
 

MAISA I. G. FERREIRA GERIN1, GLÁUCIA DE JESUS COSTA2 
 
1 Pós-graduando no curso Lato Sensu em Formação Docente: (Educação para Inserção Social) do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Campinas. maisagoulart@yahoo.com.br. 
2 Orientadora Professora Doutora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Campinas. 
glaucia.costa@ifsp.edu.br.  

 
Apresentado no 

          1° Seminário de Educação e Formação Docente do  
IFSP Campinas 06, 07 e 08 de julho de 2021 - Campinas-SP, Brasil 

 
RESUMO: As práticas de leitura são fundamentais em espaços de educação não formal para ajudar a 

promover a inserção social pelo acesso à cultura, autonomia intelectual e fortalecimento da identidade individual 
e social. Posto isso, este trabalho é fruto de um projeto intitulado Nosso Livro, voltado para a inserção social e a 
promoção da cidadania, desenvolvido em uma instituição de ensino que, em parceria com o poder público 
municipal, promoveu o atendimento de crianças, adolescentes, jovens e famílias de Campinas que, na ocasião, se 
encontravam em situação de vulnerabilidade social. O projeto teve como proposta a promoção de oficinas de 
leitura aos participantes, cujo objetivo era proporcionar-lhes um conhecimento de suas próprias ações, criações e 
inspirações, no sentido de despertar o gosto e o conhecimento pela leitura, num universo de faz de conta e que 
conta. E nesse contar, os próprios educandos tiveram a oportunidade de criar, imaginar, contracenar, vivenciar 
esse despertar da vida de um leitor/escritor. As ações do projeto foram pensadas para atender aos seguintes 
objetivos específicos: construir conhecimentos com os participantes por meio de atividades que favorecessem uma 
postura ativa e responsiva na realização de leituras diversas, pesquisas e escritas significativas; estimular a 
criatividade, a imaginação e a produção de narrativas e também oportunizar nas oficinas o despertar da vida crítica 
de um leitor/escritor. A metodologia utilizada nas oficinas teve como proposta um trabalho composto por uma 
série de atividades que valorizaram o coletivo, o lúdico e o compartilhamento das narrativas construídas. 
PALAVRAS-CHAVE: Práticas de leitura. Pensamento crítico. Educação não formal. 
 
 

SOCIAL INCLUSION THROUGH READING 
 
 ABSTRACT: Reading practices are essential in non-formal education spaces to help promote social 
inclusion through access to culture, intellectual autonomy and strengthening of individual and social identity. This 
publication is the result of a project entitled Nosso Livro, aimed at social inclusion and the promotion of 
citizenship, developed in a education institution that, in partnership with the municipal government, promoted the 
care of children, adolescents, young people and families from Campinas who, at the time, were in a situation of 
social vulnerability. The project proposed to promote reading workshops for participants, whose objective was to 
provide them with knowledge of their own actions, creations and inspirations, in order to awaken the taste and 
knowledge of reading, in a universe of make-believe, and tell. And in this telling, the students had the opportunity 
to create, imagine, act, experience this awakening of a reader/writer. The project's actions were designed to meet 
the following specific objectives: build knowledge with the participants through activities that favor an active and 
responsive posture in carrying out various readings, researches and significant writings; stimulate creativity, 
imagination and the production of narratives and also create opportunities in the workshops to awaken the critical 
life of a reader/writer. The methodology used in the workshops had as proposal a work composed of a series of 
activities that valued the collective, the playful and the sharing of the constructed narratives. 
KEYWORDS: Reading practices. Critical thinking. Non-formal education.  
 
INTRODUÇÃO 

A leitura de mundo precede a leitura da palavra. 
Paulo Freire 

 

Sabemos que o contato com a leitura é fundamental para o enriquecimento social de um povo. 
Numa sociedade desigual como a nossa, a marca do entretenimento e a força da informação pela 

1° Seminário de Educação e Formação 
Docente do IFSP Campinas 

 

Relato de 
experiência 



173 
Anais do 1° Seminário de Educação e Formação Docente do IFSP Campinas – 2021          

informação, trazida pela televisão e pela internet, afasta alguns jovens da reflexão e da leitura, 
aproximando-os do pensamento único, entendido como pensamento acrítico, mecânico e sem reflexão 
política e social. Não estamos falando aqui da leitura funcionalizada, aquela que serve para atender as 
exigências de sobrevivência cotidianas, mas das práticas de leitura vinculadas a valores, a socialização 
e a cultura. Este processo de leitura foi nomeado por Paulo Freire (1981) como o “ato de ler”, e está 
vinculado a percepção crítica do mundo como ato de conhecimento. Além disso, Freire sempre 
considerou que o ato de ler deve ser também um ato de amor. 

Andrade (2016) é outro estudioso que concebe a leitura como um importante instrumento na 
educação das pessoas como forma de tornar efetiva a sua participação em um contexto social excludente. 
Nesta perspectiva, este projeto justifica-se por atender uma demanda de promoção social a um grupo de 
pessoas que se encontrava à margem da sociedade, em situação de vulnerabilidade, haja vista que, a 
leitura pode ser trabalhada como favorecedora da inserção social e da capacidade de compreensão do 
mundo e pode ajudar os sujeitos a terem uma interação mais completa com o que acontece na sua vida 
e na vida de outras pessoas. Desta feita, o objetivo geral deste projeto foi de proporcionar aos 
participantes das oficinas de leitura um conhecimento crítico de suas próprias ações, criações e 
inspirações, no sentido de despertar o gosto e o conhecimento pela leitura crítica, num universo de faz 
de conta e que conta e como desmembramento deste objetivo macro, delineamos os seguintes objetivos 
específicos, a saber: 1) construir conhecimento com os participantes por meio de atividades que 
despertassem uma postura ativa na realização de leituras diversas, pesquisas e escritas significativas 
sobre as experiências com leitura em espaços de educação não formal como ferramenta de inserção 
social; 2) Estimular nos participantes a criatividade, a imaginação e a produção de narrativas; 3) 
Oportunizar aos participantes da oficina por meio das ações do projeto, contracenar e vivenciar o 
despertar da vida crítica de um leitor/escritor. 
 
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Na realização do projeto intitulado O Nosso Livro, foi desenvolvido um conjunto de estratégias, 
divididas em três etapas. Na primeira, foi solicitado que cada participante construísse o seu próprio livro 
baseado no resgate de suas memórias e vivências buscando na família suas referências. Nessa primeira 
etapa, o trabalho foi autoral e construído individualmente. Os participantes tiveram liberdade de escrever 
sobre suas vidas através do seu próprio olhar. Assim, puderam descrever partes da sua infância; uma 
lição que aprenderam com a vida, ou a superação de um trauma, entre outros temas que assim 
desejassem. Na segunda etapa, os participantes foram divididos em grupos. Eles puderam escolher as 
suas equipes, sendo no máximo de quatro pessoas. Após todo o processo vivenciado de leitura e escrita 
pessoal os participantes se disponibilizaram para desenvolver trabalhos coletivos definindo temas de 
interesse do grupo e relacionados as suas vidas cotidianas. Neste processo foram realizadas diversas 
leituras de diferentes gêneros textuais, tais como jornal, revista, artigos de internet, entre outros. Ao 
final, fizeram apresentações das suas produções tanto individuais como coletivas em um evento que 
recebeu o nome de Feira do Livro, organizado por todos os participantes do projeto. 
 
DISCUSSÃO COM A REVISÃO DA LITERATURA 

Levando em consideração a leitura crítica da realidade Paulo Freire (1987) valoriza o diálogo 
como estímulo a capacidade criadora dos alunos. Para este autor, os conteúdos não devem ser vistos 
apenas de forma fragmentada, desconectados da totalidade. A palavra tem sempre a sua dimensão 
concreta e neste campo a educação não deve ser bancária onde o conhecimento é apenas entendido como 
algo a ser depositado e arquivado. Portanto, toda prática educativa é problematizadora e, por princípio, 
dialógica e libertadora. Sob este ponto de vista, é importante ressaltar as dificuldades que os 
participantes tiveram em desenvolver as atividades propostas. Aos poucos, foi possível perceber que, 
através do ato de ler, desenvolveu-se um processo coletivo de inserção social e de leitura crítica de 
mundo. Ao respeitar o processo dialógico permitindo que falassem sobre suas vivências e temas voltados 
para suas dores e preocupações sociais, conseguimos compartilhar a importância da leitura como fonte 
de conhecimento e cidadania. 

Diante deste cenário, evidenciamos de forma clara as considerações de Paulo Freire (1981), 
sobre a leitura do mundo como fundamental para qualquer trabalho com a palavra, ou seja, há sempre 
um movimento da palavra ao mundo e do mundo à palavra. Desta feita, os trabalhos realizados com as 
leituras neste projeto trouxeram significações e experiências de cada pessoa, com seus sonhos, medos e 
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desejos. Neste processo, foi possível realizar uma leitura crítica de temas voltados para a experiência 
social e cotidiana de cada participante. 

Neste campo, Carrenho, Kimura, Vegas e Antônio (2013), também compartilham sobre a 
importância da leitura como fator de inserção do indivíduo no convívio social e como fonte de 
conhecimento. Para eles, o hábito da leitura é um processo que deve ser incentivado por toda a vida, 
pois o ato de ler contribui para que o indivíduo possa exercer a sua cidadania de forma mais plena, possa 
compreender criticamente as realidades sociais e nela atuar de maneira mais direta. Os autores dão 
ênfase a importância do domínio da leitura para que as pessoas sejam capazes de encarar as diversas 
experiências do mundo em que vivem, já que esta aumenta o acesso sobre as informações de fatos do 
dia-a-dia, possibilitando tomadas de decisões conscientes e participação ativa na sociedade. 

A partir das pesquisas e leituras realizadas para a elaboração do Livro os educandos foram 
ganhando entendimento das realidades sociais, maior clareza sobre seus direitos e deveres favorecendo 
uma participação mais consciente em diferentes espaços sociais, uma maior autonomia e segurança para 
enfrentar situações cotidianas como entrevistas para emprego, convívio com os colegas de trabalho, 
entre outros. 

Nesta perspectiva o processo para a realização do trabalho final dos educandos foi rico em 
experiências diversas, tais como debates que trouxeram a importância do dialogar, do escutar, do olho 
no olho através de rodas de conversas, como também, favoreceu aos participantes uma maior solidez na 
busca por sua formação e inserção consciente na sua comunidade. Assim, o ato de ler e compreender, 
propiciou outras tomadas de decisões e de escolhas. E essas escolhas trouxeram um cidadão mais atuante 
em movimentos sociais em prol de sua comunidade, da sua escola, do seu país, da sua causa. E nessa 
busca, eles mesmos começam a se perguntar - qual é o meu papel no momento em que eu vivo? O que 
posso fazer para melhorar o mundo? 

Similarmente, Arana e Klebis (2015) afirmam que o ato de ler está relacionado ao processo de 
aprendizado e elaboração do conhecimento, fazendo com que o aluno tenha suas próprias opiniões a 
respeito das questões enfrentadas no seu dia a dia. Em outras palavras, a leitura passa a ser uma 
ferramenta, que proporciona uma visão ampla de mundo, em que o sujeito pode contextualizar suas 
próprias experiências com o texto lido. 

De igual modo, Carneiro (2003), nos mostra a importância da leitura como processo para a 
formação do cidadão. Para este autor, a formação e a construção do cidadão é fundamental numa 
sociedade com uma estrutura desigual que divide as pessoas nas categorias de incluídos e excluídos. 
Assim, Carneiro (2003) procura evidenciar que a leitura é uma “arma” na construção de uma igualdade 
social. O autor, em sua reflexão, afirma que uma das únicas possibilidades que restam de ascensão social 
das camadas menos favorecidas é a possibilidade de conhecimento cultural que vêm pela leitura, pois é 
por ela que o homem aprende maneiras de se comunicar e socializar-se e retoma, assim, uma frase 
extremamente significativa de Monteiro Lobato, em que afirma que: “um país se faz com homens e 
livros”. 

Importante ressaltar que durante o processo de leitura e escrita a partir de temas trazidos pelos 
educandos foi possível perceber uma mudança na maneira deles participarem de conversas e debates. 
 O que antes aparecia como naturalizado passou a ser problematizado; as informações e opiniões 
com base no “ouvi dizer” ou em preconceitos, foram questionadas e muitas vezes reelaboradas. E no 
despertar pelo gosto do aprender, do compartilhar, do estudar, do ler, do dialogar, alguns se fortaleceram 
nas suas buscas tornando-se os primeiros da família a cursarem uma universidade. Portanto, um dos 
resultados obtidos com esse projeto, foi ajudar os jovens a terem o incentivo de buscarem os seus sonhos, 
de trazerem para si as suas expectativas enquanto indivíduo.  

Na mesma esteira de pensamento, Barreto, Paradella e Assis (2008), veem a leitura como uma 
ferramenta de inclusão social por permitir que as pessoas, principalmente as das camadas mais 
desfavorecidas, tenham acesso à educação, cultura, lazer, além de favorecer a autonomia intelectual, o 
desenvolvimento de melhores níveis escolares e de empregabilidade. Segundo essas autoras, é através 
da leitura que os sujeitos se apropriam do conhecimento e da cultura de uma sociedade.  

 Com um pensamento que dialoga com os autores supracitados, Silva (2017) considera que a 
leitura, ao mesmo tempo, que realiza a construção social do leitor, colabora na formação de cidadãos 
críticos, aptos para o exercício da cidadania compartilhada. Esse autor afirma que a leitura é o caminho 
para que o indivíduo construa sua formação social e ocupe um lugar de destaque na sociedade, sem 
deixar de respeitar as diferenças culturais. 
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Kleiman (2002), por seu turno, considera que o leitor atribui sentido ao texto baseado em suas 
experiências prévias e conhecimento de mundo. Para ela, ao lermos um texto colocamos em ação nossos 
valores, crenças e atitudes que refletem o grupo social em que nascemos e fomos educados. Outrossim, 
quanto mais diversificado forem os textos oferecidos maior será a ampliação da competência de leitura 
para além das atividades meramente escolares. Com efeito, a imagem 1 nos mostra o quanto os temas 
geradores se pautaram na realidade desses educandos: Desigualdade Social; População em situação de 
rua; Diversidade Cultural; Menos Preconceito, Mais Aceitação. Na imagem 2, temos um exemplo dos 
textos críticos e criativos trazidos por eles como resultado de pesquisa e leitura. 

 

FIGURA 1. Realidade dos educandos. 
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FIGURA 2. Textos Críticos. 
 

Finalizando este diálogo com as concepções de Paulo Freire, Lima (2012) também considera 
que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, ou seja, cada um lê com os conhecimentos que 
possui fazendo da leitura uma releitura. Neste referencial, Lima destaca a importância da leitura para a 
vida social, já que, quem lê mais, adquiri mais cultura, tem uma comunicação mais eficiente, 
abandonando a posição de cidadão/cidadã passivo(a) para construir uma concepção crítica de interação 
constante com a sociedade. O autor destaca a importância da leitura como parte do cotidiano da 
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sociedade e a importância da formação de bons leitores. Leitores esses, que podem no futuro, formar 
pessoas capazes de assumir posturas solidárias e reflexões críticas sobre o mundo em que vivem. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em toda a trajetória do desenvolvimento e construção deste trabalho, tive a grata oportunidade 
de experienciar um processo lento de aproximação com leituras diversas que permitia cada um acreditar 
em sua própria voz. Só assim, foi possível, refletirem coletivamente sobre a realidade de forma mais 
confiante e crítica. 

Durante o desenvolvimento do projeto, tive a oportunidade de conhecer pessoas de diferentes 
crenças religiosas, culturais, de movimentos sociais, políticos, pessoas se descobrindo como sujeitos 
críticos capazes de transformar a sua jornada de vida. Pude perceber também o desenrolar de um 
processo lento de aproximação com leituras diversas, cada um dentro do seu tempo, ou seja, em passos 
curtos, vagarosos, olhares curiosos e até mesmo desconfiados, mas ao mesmo tempo, gostando de se 
sentirem inseridos socialmente e fazerem parte de um grupo heterogêneo, composto por diversas faixas 
etárias. A cada passo que seguíamos, novas descobertas surgiam, e nesse processo de movimento, houve 
ações importantes para a construção e inserção desses sujeitos que por muitas vezes não tiveram a 
oportunidade de serem ouvidos e vistos. Este caminho da inserção social pela leitura, foi de extrema 
importância no sentido de trabalhar com a sensibilidade da escuta e do diálogo de cada um deles.   

Os educandos tiveram a oportunidade de criar, imaginar, contracenar, vivenciar o coletivo, o 
lúdico e o compartilhamento das narrativas construídas. Desta feita, os trabalhos realizados a partir das 
oficinas de leitura trouxeram significações e experiências de cada pessoa, com seus sonhos, medos e 
desejos. Neste processo, também foi possível realizar uma leitura crítica de temas voltados para a 
experiência social e cotidiana de cada participante fortalecendo posturas mais críticas, questionadoras e 
cidadãs. 

Portanto, neste trabalho foi possível confirmar Kleiman, dentre outros autores, que o leitor 
atribui sentido ao texto baseado em suas experiências prévias e conhecimento de mundo e, como diz 
Paulo Freire, valorizar a leitura de mundo foi fundamental para realizar este trabalho com a palavra.  
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RESUMO: Este relato de experiência aborda a importância de Jogos Digitais de Aprendizagem nos 
momentos de Cultura Digital. Para que esta estratégia seja bem-sucedida é necessário planejar e preparar 
o ambiente educativo de forma que ele seja contextualizado nas vivências e necessidades educacionais 
dos alunos para que a aprendizagem seja interdisciplinar e significativa. Embora haja uma gama de 
conteúdos neste formato em sites específicos e diretórios educacionais, nem sempre é possível encontrar 
um Jogo Digital de Aprendizagem que atenda as expectativas do educador e necessidades educacionais 
do estudante. Por isso, se faz necessário a parceria de diversas esferas profissionais da Educação tais 
como equipe pedagógica e equipe técnica para que se implante uma solução diferenciada e customizada 
nas aulas de Cultura Digital com esta finalidade. Entre os softwares desenvolvidos e implantados nas 
turmas do Ensino Fundamental e EJA do Município de Itatiba-SP, está o “Jogo da Forca RLM” que será 
abordado neste documento em seu histórico e funcionalidades. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Fundamental. Educação de Jovens e Adultos – EJA. Cultura Digital. 
Jogos Educativos. Parcerias Educacionais. 
 

DIGITAL LEARNING GAMES THROUGH PEDAGOGICAL AND TECHNICAL 
PARTNERSHIP: PLAY FORCA RLM 

 
ABSTRACT: This experience report addresses the importance of Learning Digital Games in moments 
of Digital Culture. For this strategy to be successful, it is necessary to plan and prepare the educational 
environment so that it is contextualized in the educational experiences and needs of students so that 
learning is interdisciplinary and meaningful. Although there is a range of content in this format on 
specific websites and educational directories, it is not always possible to find a Digital Learning Game 
that meets the educator's expectations and the student's educational needs. Therefore, it is necessary to 
partner with different professional spheres of Education, such as the pedagogical team and the technical 
team, so that a differentiated and customized solution can be implemented in the Digital Culture classes 
for this purpose. Among the software developed and implemented in Elementary School and EJA classes 
in the Municipality of Itatiba-SP, there is the "RLM Hangman Game" which will be covered in this 
document in its history and functionalities. 
 
KEYWORDS: Elementary School. Youth and Adult Education – EJA. Digital Culture. Educational 
games. Educational Partnerships. 
 
INTRODUÇÃO 

Aprender através de Jogos Digitais de Aprendizagem tem sido o novo paradigma educacional, 
como instrumento de conhecimento interdisciplinar e significativo, desenvolvimento cognitivo e 
emocional. Há uma diversidade considerável de conteúdos digitais neste formato, mas nem sempre 
ocorre sua disponibilidade e gratuidade frente as expectativas educacionais e necessidades diferenciadas 
de aprendizagem dos alunos.  
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Por isso é de fundamental importância um diálogo alinhado entre o educador (perfil pedagógico) 
e o monitor de informática (perfil técnico), onde a congruência destes conhecimentos profissionais 
resultam no favorecimento do ambiente de aprendizagem através do estudo, planejamento, 
desenvolvimento e implantação de Jogos Educativos nas aulas de Cultura Digital.  

Neste cenário, será relatado a experiência no Ensino Fundamental e EJA na rede municipal de 
ensino do município de Itatiba-SP, resultando em várias soluções, dentre elas o Jogo da Forca RLM. 
 
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Em 2008, o monitor de Informática da Prefeitura Municipal de Itatiba-SP, autor deste relato, 
tinha como parte das atribuições funcionais o ensino do uso do Sistema Operacional, Pacote de 
Escritório e Navegação da Internet para o Ensino Regular Fundamental (1º ao 9º ano) e EJA (Educação 
de Jovens e Adultos) do Ensino Fundamental. Já em 2009, houve o primeiro processo de transição da 
disciplina de Informática para a disciplina de “Cultura Digital” com os alunos do Ensino Fundamental 
I (1º ao 5º ano). Neste período, a inclusão digital tinha como temática os conteúdos educacionais 
sugeridos e planejados semanalmente pelos professores diante da necessidade latente de aprendizagem 
de seus alunos. Os conteúdos pedagógicos eram apresentados como textos e exercícios envolvendo 
interpretação, pesquisa, ortografia, gramática e matemática. O acesso a conteúdos digitais, multimídia e 
jogos era feito através de navegação na Internet. 

Mas um grande desafio no que se refere aos Jogos Digitais de Aprendizagem é encontrar 
recursos ricos em conteúdo, personalizáveis e expansíveis atendendo as expectativas do educador e 
necessidades de aprendizagem heterogêneas. Além disso, estudantes da EJA, se sentiam intimidados 
devido aos seus designs e temáticas infantojuvenis, motivando o desenvolvimento recursos 
contextualizados para este público. Na análise comportamental de Evangelista (2013, p.14 a p.18) 
destaca-se que: Era predominante vontade de aprender neste grupo, porém, muitos destes alunos 
interromperam seus estudos na modalidade tradicional, trazendo esta cultura de aprendizagem para sala 
de aula. Diziam por exemplo, que a professora deveria escrever no quadro para eles copiarem no 
caderno. Logo, principalmente adultos e idosos desprezavam a metodologia lúdica dos jogos, atribuindo 
este momento como passatempo desnecessário e até falta de consideração com a disponibilidade dos 
alunos: 
 

_ Ah não, eu tô cansado… A gente tem mesmo de trocar de lugar? – disse Aluno 1  
_ Se fosse para ficar jogando “joguinho” eu tinha ficado com meus filhos…. – disse 
Aluno 2. 
_ Pra quê perder tempo. – Aluno 1.  
_ Desculpa professora, mas não vou fazer. Não estou aqui para brincar. Vou sair ali 
fora para tomar uma água e volto quando a brincadeira terminar. Maria de Fátima. 
_ Professora, pegamos ônibus, deixamos de estar com a família em casa e estamos 
cansados, queremos aprender e não brincar. Paulo. 
_ Vamos parar de perder tempo e vamos aprender. Passa conteúdo aí no quadro que a 
gente copia no caderno. Expressão Recorrente. 
_ Não estamos aqui para brincar! Queremos usar o tempo que estamos aqui para 
aprender. Expressão Recorrente.(EVANGELISTA,2013, p.16-18) 
 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9.304, de 1996, inciso V, artigo 
37, compreende a turma da EJA justamente jovens e adultos a partir dos 15 anos no Ensino Fundamental 
ou 18 anos no Ensino Médio, que não tiveram oportunidade de prosseguir seus estudos, tendo acesso e 
conclusão do Ensino Regular na idade apropriada. 
 De acordo com Oliveira (1999, p. 16 apud EVANGELISTA,2013, p. 10) “A EJA, 
diferentemente das outras modalidades de ensino, caracteriza-se pela condição de não crianças, a 
condição de excluídos da escola e a condição de membros de determinados grupos culturais”.  
 A respeito da heterogeneidade de conhecimentos dos componentes de uma turma do EJA, alerta 
Leal e Morais (2010, p.44 apud AZEVEDO, 2012, p.36) que “muitos jovens e adultos chegam à escola 
com o conhecimento de muitas letras, mas outros não conhecem várias ou uma parte delas”  
 Constata Azevedo (2012, p.31e p.37) que durante longas décadas a Educação de Jovens e 
Adultos esteve relacionada ao método de alfabetização tradicional, uso de cartilhas, famílias silábicas e 
atividades descontextualizadas com o cotidiano do aluno e suas realidades sociais. Diante deste cenário, 
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para quebra deste paradigma: Sugere-se planejamento das aulas em função de conhecimentos prévios 
dos alunos e suas necessidades de aprendizado sobre o sistema alfabético. 
 Sobre a importância da contextualização de conteúdos em prol de uma aprendizagem efetiva, 
alguns pesquisadores tais como FREIRE (1996), PAPERT (1985) e VYGOSTSKY (1987) citados por 
Anacleto et al. (2008, p. 32) estão alinhados ao afirmar que:  
 

Para conquistar a atenção do aluno é necessário que o professor se preocupe com os 
interesses e conhecimentos dos mesmos, para que ele possa perceber que, o que está 
sendo aprendido tem uma relação próxima com a sua realidade, e assim, percebendo 
a importância do que está sendo ensinado. Além disso, o conteúdo não está distante 
do seu “mundo real”, mas é algo significativo e que faz parte do seu cotidiano, 
permitindo ao aluno ter maior interesse e engajamento na realização da atividade. 
 

Complementa Evangelista (2013, p.10) que: “o ensino deve ser diferenciado, cabendo ao 
professor estar preparado para trabalhar com cada tipo de vida inserida na sala de aula. O olhar atento 
do professor é essencial para captar os interesses dos alunos, fomentando a interação professor-aluno, 
favorecendo a aprendizagem.” 

A fim de atender estes anseios, em 2010, na parceria com as professoras do 1º ao 5º ano da EJA, 
foi desenvolvido o Jogo da Forca RLM, contextualizado às particularidades de cada turma, cujo objetivo 
é incrementar o vocabulário, ortografia, gramática e interpretação de texto (Dicas e dinâmica do jogo da 
forca) e leitura visual (Imagens). Coube aos educadores proporem temas e ao monitor de Informática 
realizar a pesquisa de palavras e figuras pertinentes às sugestões apresentadas. Além disso, este 
profissional teve como responsabilidade atualizar o banco de figuras, banco de dados, pesquisar, 
desenvolver, atualizar e instalar este e diversos Jogos Educativos e conteúdos educacionais. 

Em 2012 a Secretaria de Educação de Itatiba adotou “Cultura Digital” como política 
educacional. De acordo com a BNCC (2018, p. 474), a disciplina “Cultura Digital” promove 
conhecimento cidadania e autonomia utilizando-se meios digitais através de parcerias técnicas e 
pedagógicas. 
  Para Dutra e Tarouco (2006, apud SILVA et al., 2017, p. 839) Objetos de Aprendizagem (OAs) 
são recursos complementares e reutilizáveis no processo de aprendizagem. Tarouco (2016 apud 
FRINIZOLA et al., 2016, p. 3) cita como exemplos: calculadoras eletrônicas, animações, tutoriais, 
textos, sites, áudios, vídeos, ilustrações, mapas, jogos, etc 
 Objetos Digitais de Aprendizagem (ODAs), seriam de acordo com Silva (et al. 2012 apud 
FORMIGA e MOMBACH, 2020, p. 256) materiais digitais, ou seja, Objetos de Aprendizagem em modo 
digital usados armazenados e disponibilizados em repositórios virtuais específicos. Formiga e Momback 
(2020, p.259-260) prossegue seus estudos com recomendações de desenvolvimento de Objeto de 
Aprendizagem voltados para alfabetização através da compilação dos referenciais teóricos de 
Schmengler (et al. 2019),Gallo (2011), Grando (et al., 2003) e Veneziano (et al. ,2013) levantados em 
seu trabalho: 

  
• Interface Lúdica: O objeto precisa apresentar uma interface lúdica que desperte o 
interesse do usuário em utilizar a ferramenta. 
• Instruções por voz: Dispor de recursos de áudio que conduz o jogador no decorrer 
da execução das tarefas. 
• Botões de Navegação: Possuir botões que auxilie durante a navegação e que sejam 
fixos. 
• Feedback: Apresentar mensagens após as interações realizadas, onde no conteúdo 
pode ser exibindo palavras de incentivo ou explicações sobre o tópico abordado. 
• Uso de Cores Quentes: Utilizar cores quentes porque essas opções de cores podem 
ajudar a ter a atenção do usuário. 
• Letras Maiúsculas: No caso de conter textos, dar a preferência em utiliza-las. 
• Padrão: Interface padronizada, para que seja reduzido a quantidade de erros 
ocorridos durante a navegação. 
• Simplicidade de texto em quantidade e qualidade: As sentenças devem ser claras e 
curtas. 
• Uso de imagens e vídeos: Priorizar a utilização das imagens e vídeos. 
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• Utilizar uma linguagem visual e textual simples: Evitar o uso de termos técnicos, 
nomes e símbolos desconhecidos pelos usuários. 
• Autonomia: O jogador deve ter autonomia para fazer o uso da ferramenta. 
• Formatação Confortável: Dispor as imagens de forma com que a sua exibição seja 
confortável e no caso de utilizar os links realçar a cor ao invés de sublinhar o texto. 
• Segmentação: O conteúdo precisa ser de fácil compreensão para o usurário. 
• Uso de Desenhos e Imagens: Utilizar diferentes tipos de recursos de multimídia. 
• Seleciona das Palavras: As palavras apresentadas na aplicação devem fazer parte de 
um contexto. 
• Fases: Apresentar diferentes níveis de dificuldade. 
• Navegação: Permitir que a navegação aconteça de forma fácil independentemente 
do tamanho da tela do dispositivo. 

 
 O Jogo da Forca RLM é um Objeto de Aprendizagem voltado para alfabetização que procurou 
atender todos os requisitos elencados acima para seu desenvolvimento e aplicação nas aulas de Cultura 
Digital. 
 A respeito da concepção dos Jogos Educacionais, Mitchell e Savill-Smith (2004, apud 
GUARESQUI, AGUIAR e TAVARES, 2021, p.9623 e p.9629) salientam a importância de uma equipe 
executora interdisciplinar com professores (requisitos, banco de termos e configuração), alunos 
(avaliação e teste) e equipe técnica (desenvolvimento). 
 Segundo pesquisa de Oliveira e Silva (2014 p. 84-85) todas as quatro professoras entrevistadas, 
cada qual com seu perfil, alegaram utilizar jogos e brincadeiras diversificadas como trilha, forca, 
alfabeto móvel, parlendas, dramatizações, quebra-cabeça, bingo; e outros Jogos Educacionais na 
promoção da alfabetização e letramento. Entretanto, a professora “A”, alerta sobre a necessidade de 
planejamento de uma sequência didática intencional e bem preparada. 
  Em 2009, foi pesquisado e testado os códigos apresentados no artigo “Jogo da Forca” de 
Tremonti (2009). Posteriormente, foi compilado e aprimorado constantemente em dois módulos 
principais (Configurador e Jogo da Forca) na inserção de novos temas, verbetes, imagens e textos 
auxiliares pelo monitor de Informática Ricardo Luis Madiuto. A primeira versão do software foi lançada 
em 2010 e sua versão atual é a 4.4.1.1 (2013), tendo o banco de dados e imagens com última atualização 
em 2020.  

O Jogo da Forca RLM é dividido em dois módulos: Configurador e Jogo da Forca. 
 Também conhecido como módulo editor pela literatura, o módulo configurador habilita o 
usuário personalizar o conteúdo do jogo, podendo cadastrar novos eixos temáticos, vocábulos, dicas e 
ilustrações contextualizados as necessidades de aprendizagem da turma. Sendo assim, de acordo Correia 
(1998, apud FRINIZOLA  et al., 2016, p. 5), a personificação de conteúdos parte do princípio que: “cada 
aluno é um ser único e se realiza numa educação integral, individual e social, adaptada às suas próprias 
características”. 
 

FIGURA 1. Módulo Configurador Jogo da Forca RLM. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O módulo Configurador, representado na Figura 1, possui algumas configurações onde 
personaliza-se: 

 Número máximo de caracteres errados digitados na palavra corrente; 
 Tema utilizado no desafio: Animais, Calendário, Cores, Dinheiro, Frutas, Vegetais, Partes do 

Corpo, Encontro Consonantal, Dígrafos, Acentuação, M antes de P e B, Letra R ou S, U ou L; 
 Modo de cópia onde exercita-se a digitação correta das palavras; 
 Modo de caixa de texto (Maiúscula/Minúscula); 
 Possibilidade de troca de temas pelo educador no terminal do aluno; 
 Recursos de som com voz artificial; 

 É possível selecionar uma entre as três bases de dados com verbete, dica e imagem 
correspondente: Forca 1 (910 registros contendo todos os temas citados anteriormente), Forca 2 (37 
Letras e Números em Libras) e Forca 3 (412 registros com dicas e sem imagens). Todas as bases de 
dados e seus temas correspondentes foram desenvolvidos conforme proposta pedagógica dos 
professores responsáveis pelas turmas que frequentavam as aulas de Cultura Digital. 
 Uma vez configurado o Jogo da Forca RLM, é possível executá-lo e realizar o exercício sendo 
carregado conjunto de verbetes, dicas e imagens conforme configuração planejada junto ao professor 
antes do encontro de Cultura Digital da turma. 
 Baseado na teoria de Ausubel (1976 apud ANACLETO et al. (2008, p. 35) para a Aprendizagem 
Significativa, as dicas do jogo da forca devem favorecer o resgate de conteúdos e novos aprendizados 
associados a conhecimentos prévios do jogador aprendiz. 
 Silva et al. (2017, p. 842) inicia a explanação sobre sua mecânica de funcionamento, onde o 
jogo da forca gerado pelo editor ou configurador consiste em um desafio de adivinhação de um conjunto 
de palavras do tema escolhido, onde o usuário tentará acertar uma palavra por vez, escolhendo a cada 
jogada uma letra que supõe-se fazer parte da palavra corrente. Após acertar todas as letras que compõem 
a palavra, ou seja, o número de acertos for igual ao número de letras da palavra, o usuário é informado 
que acertou, iniciando a apresentação de lacunas da próxima palavra. Toda vez que o jogador erra a letra 
suposta para composição da palavra, é incrementado a variável erros até atingir o valor determinado no 
configurador, então o jogador é informado que errou a palavra e apresenta-se um novo desafio.  
  Guaresqui, Aguiar e Tavares (2021, p.9628) complementam este estudo apresentando a função 
da dica contida na tela principal junto à ilustração, referindo-se ao significado da palavra a ser 
descoberta, associada ao banco de termos. A tela tem caráter pedagógico uma vez que possui o intuito 
de ajudar o usuário a compreender a grafia e composição do termo corrente, o seu significado e ainda 
possa associá-lo visualmente, o que ajuda em sua memorização e contextualização. 
 Grando et al. (2003 apud Finizola et al., 2016, p.5) enfatiza que recursos audiovisuais são 
relevantes no processo de aprendizagem de crianças, jovens e adultos, pois em seu cotidiano já aprendem 
boa parte do que sabem através de informações visuais. Finizola et al. (2016, p.5) destaca que as 
ilustrações contidas neste Objeto de Aprendizagem, também servem como dicas, onde o aluno após 
visualizá-las, tentará identificar um conjunto de possíveis caracteres que compõem a palavra do desafio. 
Ao final, ele aprenderá a escrita e irá associá-la à imagem apresentada.  
 Silva (2018 p. 22) aponta que o jogo também exercita a leitura e a compreensão, visto que o 
jogador deverá fazer a leitura e compreender as dicas e imagens que acompanham o termo corrente. 
 Quanto às estratégias de jogo, é comum orientar os alunos a escolherem primeiro as letras 
classificadas como vogais, depois as consoantes mais comuns. Curvelo Souza, Meireles Sousa e Correa 
(1998), concluem através de seus levantamentos estatísticos na tabela 1, que: “As letras escolhidas com 
maior frequência são, de maneira geral, aquelas que representam os fonemas com maior percentual de 
frequência na Língua, como as vogais, por exemplo. Ao passo que o menor percentual de escolha recai 
sobre letras que correspondem a fonemas com baixa frequência relativa no Português como, por 
exemplo, as letras z e x.” 
 

Tabela 1. Frequência relativa de escolha de cada letra pelas crianças para as respostas sem justificativa em 
função da série (em %). Fonte: Curvelo Souza, Meireles Sousa e Correa (1998) 
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 A vantagem que o Jogo da Forca RLM ou Jogo de Aprendizagem desenvolvido pela equipe 
técnica local que possui um módulo editor flexível é personalizar e estender sua temática conforme 
contexto da turma. 
 
FIGURA 2 Interface do Jogo da Forca RLM, base de dados Forca1. Tela de Jogo: Tema Animal. Fonte: Elaborado 
pelo autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3. Interface do Jogo da Forca RLM, base de dados Forca1. Tela de Jogo: Tema palavras acentuadas 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Dentre as principais características da interface Jogo da Forca RLM, exemplificado nas figuras 
2 e 3, estão:  

 Painéis de conferência de caracteres digitados; 
 O Botão “Tentativa” ou tecla ENTER que envia o caractere digitado;  
 O Botão “Sorteia” escolhe aleatoriamente outra palavra do tema selecionado; 
 O Botão de som habilita ou desabilita os recursos de sons;  
 Visão geral do número de verbetes acessados, assertividade, além do número máximo permitido 

de caracteres digitados errado por palavra; 
 Visualizar o Tema e a quantidade de registros correspondentes ao tema escolhido para a aula. 

 
Conta-se também com telas de mensagens e consistências tais como:  

 Você Venceu! Acertou a palavra: (Palavra que Acertou)!; 
 Você Perdeu! A palavra era: (Palavra que não conseguiu acertar); 
 Digite uma letra! (Resposta sem caractere); 
 Esta letra já foi incluída!; 
 Já trocou de palavra uma vez! Agora terá que jogar! 

 
 O Jogo da Forca RLM, conforme utilização representada na Figura 4 a seguir, possui a 
flexibilidade na personalização e expansão de eixos temáticos, sendo adotado no Ensino Fundamental I 
e EJA desde 2010 até o ano letivo atual (2020) nos encontros de Cultura Digital.  
 A psicopedagoga Freitas (2011 apud GUARESQUI, AGUIAR e TAVARES, 2021, p 9627) 
destaca as características de enfoque pedagógico, cognitivo e social:  
 

• valor pedagógico; pois melhora a capacidade de pensar, a habilidade de trabalhar 
com as palavras (número de letras e sílabas), fixa a palavra e a sequência de letras que 
ela contém, melhora a leitura e a escrita, desenvolve e enriquece a formação do 
vocabulário. 
• valor cognitivo: auxilia a manter a atenção e a concentração, desenvolve o raciocínio, 
estimula a compreensão da palavra como um todo (percepção, significado, símbolos 
gráficos), facilita a memorização da palavra. 
• valor social: quando jogado em pares, as crianças aprendem a esperar a vez, a 
respeitar o outro, a seguir regras, compreender as limitações dos amigos etc. 

 
FIGURA 4 Alunos utilizando o Jogo da Força RLM na sala de aula da disciplina de “Cultura Digital”. Fonte: 
Elaborado pelo autor 

 
DISCUSSÃO COM A REVISÃO DA LITERATURA 
 Segundo Freire (2001 apud OLIVEIRA e SILVA, 2014, p. 18), “a educação sozinha não pode 
transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. O educador tem como desafio a 
propagação do conhecimento, que se inicia na alfabetização e no letramento”. 
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 De acordo com Soares (2005, p.16 apud OLIVEIRA e SILVA, 2014, p. 19) “alfabetizar 
significa adquirir a habilidade de codificar a língua oral em língua escrita (escrever) e de decodificar a 
língua escrita em língua oral (ler)” 
 Oliveira e Silva (2014 p. 11), esclarece que o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, orientar o 
estudante a ler e escrever contextualizado em diversas práticas sociais da escrita e da leitura. Soares 
(2004, p. 39, apud OLIVEIRA e SILVA, 2014, p.31) exemplifica que um indivíduo pode ser analfabeto 
e letrado, ou seja, “se ele pede a alguém que escreva o que ele dita, ou leia por ele, seja uma carta que 
recebeu uma placa na rua ou uma notícia no jornal”. Neste caso, mesmo não dominando mecanicamente 
o processo, sabe-se sua função social. 
  De acordo com Oliveira e Silva (2014 p. 11), “quando um indivíduo se torna alfabetizado ele 
sabe ler e escrever, mas quando um indivíduo se torna letrado ele se envolve nas práticas da leitura e da 
escrita”. Constata ainda com Soares (2000 apud OLIVEIRA e SILVA, 2014, p.18) que o letramento 
envolve também pessoas não alfabetizadas: “o indivíduo em sociedade; focaliza seus aspectos sócio-
históricos, as transformações sociais, culturais e psicológicas, estuda a evolução do conhecimento, por 
processos mentais superiores, como raciocínio, memória, resolução de problemas”. 
 Evangelista (2013, p.11-12) classifica toda a forma de jogos, brinquedos, brincadeiras, música, 
dança, como ludismo, onde diante de propostas planejadas, o indivíduo libera sentimentos de liberdade 
e espontaneidade de ação, tornando-se livre de pressões e avaliações. Trata-se de uma atividade 
intencional coletiva. Não obstante, o brincar deve ser considerado parte do cotidiano, parte da vida. 
 Será iniciado referencial teórico a respeito de jogos partir da discussão realizada por Piaget 
(1998, p. 156 apud GUARESQUI, AGUIAR E TAVARES, 2021, p. 9622): 
 

[...] a criança que joga desenvolve suas percepções, sua inteligência, suas tendências 
à experimentação, seus instintos sociais etc. É pelo fato do jogo ser um meio tão 
poderoso para a aprendizagem das crianças, que em todo lugar onde se consegue 
transformar em jogo a iniciação à leitura, ao cálculo, ou à ortografia, observa-se que 
as crianças se apaixonam por essas ocupações, comumente tidas como maçantes. 
  

 Segundo Vygotsky (1994, p.56,apud OLIVEIRA e SILVA, 2014, p. 37), “o jogo traz 
oportunidade para o preenchimento de necessidades irrealizáveis e também a possibilidade para 
exercitar-se no domínio do simbolismo”. 
 Para Carvalho et al. (2008, p. 219, apud OLIVEIRA,2017, p.4) “A alfabetização e a inclusão 
digital são ferramentas cruciais para qualquer criança, jovem ou adulto adquirir habilidades essenciais 
para vencer os desafios do mundo atual”. Em Didático (2009,p.13, apud FRINIZOLA  et al., 2016, p.3) 
é constatado nesta relação que:  
 

Nos momentos de jogo, as crianças mobilizam saberes acerca da lógica de 
funcionamento da escrita, consolidando aprendizagens já realizadas ou se apropriando 
de novos conhecimentos nessa área. Brincando, elas terão a possibilidade, de forma 
lúdica, de compreender os princípios de funcionamento do sistema alfabético e podem 
socializar os seus saberes com os de seus colegas de classe. 

  
 Kleiman (2008, apud OLIVEIRA e SILVA, 2014, p. 11) enfatiza o foco no uso de jogos 
pedagógicos na aprendizagem dos alunos devido a evidente auxílio na compreensão dos conteúdos 
programáticos e complementa que: “Atualmente os educadores precisam sempre organizar suas aulas 
com técnicas, recursos e metodologias diferentes a fim de alcançar uma aula significativa para as 
crianças. Assim, estes novos recursos possibilitam que a aprendizagem se torne agradável e construtiva”. 
 Boller e Kapp(2018, p. 14-16, 27, 40), definem jogos como atividades intencionais compostas 
de: Objetivos (resultados que se pretende alcançar); Desafios (etapas para o objetivo); Interatividade 
(comunicação entre jogadores e jogo); Ambiente de Jogo (cenário com regras e desafios); Feedbacks 
(pistas interativas ao jogador de sua evolução e desempenho nos ambientes do jogo); Resultados (status 
final e pontuação); e por fim, Reações Emocionais (reações positivas ou negativas diante dos resultados 
finais). Explanam ainda que os Jogos Digitais possuem estas características, porém estão em formato de 
softwares, aplicativos ou sites. Jogos Digitais de Aprendizagem são jogos digitais direcionados a 
aprendizagem, ou seja, assimilação ou treinamento interativo e lúdico de conceitos. Devem ainda 
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favorecer a Interdisciplinaridade e promover a Aprendizagem Significativa na construção, atualização 
e consolidação do conhecimento em atividades intencionais e convivência com colegas e educadores.  
 Ferreira (2013 apud FERREIRA e SANTOS, 2017 p. 1), identifica a interdisciplinaridade 
quando ocorre congruência de outras vivências, culturas e disciplinas enquanto Moreira (2010, p. 2 e 
p.18), caracteriza Aprendizagem Significativa pela interação e integração não-literal e não-arbitrária 
entre conhecimentos prévios organizados hierarquicamente (conceitos, proposições, ideias, esquemas, 
modelos, construtos, etc) e conhecimentos novos do aluno, significando e consolidando sua 
aprendizagem. 
 Segundo McGonigal (2012 apud PAULA e VALENTE, 2016, p.4) e Fernandes (2010, p.10 e 
p.17-20), cerca de três bilhões de horas semanais são dedicados em jogar, sendo diversos Jogos 
Educacionais processos motivadores de aprendizagem devido ao seu design, recursos multimidiáticos, 
interatividade e superação de desafios. Seus ambientes simulados suscitam habilidades cognitivas, 
leitura e interpretação de símbolos, elaboração de estratégias, pensamento sistêmico, reconhecimento de 
padrões, processamento de informações, resolução de problemas, tomada de decisões, curiosidade, 
autonomia, exploração, experimentação, imaginação, interatividade, imersão, perseverança, 
compreensão, adaptação, criatividade e criticidade. Porém Grübel e Bez (2006, p. 2) advertem que cabe 
aos educadores selecioná-los e avaliá-los. Além disso, Boller e Karl (2018, p.26 e p.43) recomendam 
que o professor os experimente havendo estudo e planejamento de como estes recursos educacionais 
serão contextualizados às necessidades e características discentes. 
 Conclui Orso (1999, p. 7 apud GRÜBEL et al,2006, p. 1) que “a criança precisa ser alguém que 
joga para que, mais tarde, saiba ser alguém que age, convivendo sadiamente com as regras do jogo e da 
vida. Saber ganhar e perder deveria acompanhar a todos sempre”. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os Jogos Digitais de Aprendizagem com seus e diversos recursos midiáticos despertam evidente 
engajamento no contexto escolar. O desafio e sua superação ficam registrados como conhecimento pois 
envolvem habilidades cognitivas e emocionais interdisciplinares e significativas, ou seja, um novo 
paradigma de ensino-aprendizagem. 
 Graças a bem-sucedida parceria e constante diálogo técnico-pedagógico entre corpo docente 
(perfil pedagógico) e o monitor de Informática (perfil técnico), o desenvolvimento do Jogo da Forca 
RLM correspondeu as necessidades de aprendizagem das turmas atendidas de forma contextualizada, 
graças ao módulo configurador, pois por ser atualizado sua base de dados, conteúdos e mídias 
constantemente torna-se flexível às novas demandas. Nesta perspectiva, trata-se de um Jogo Digital de 
Aprendizagem, uma vez que foi desenvolvido um jogo que atendeu as necessidades de aprendizagem 
dos estudantes que o acessaram e as expectativas dos educadores que o solicitaram. É considerado um 
Objeto de Aprendizagem interdisciplinar devido à diversidade e congruência de conjuntos de verbetes 
com vários eixos temáticos e disciplinas, e é auxiliar na Aprendizagem Significativa uma vez que há 
contextualização de temas conforme interesse e cotidiano dos alunos. 
 O intuito deste relato foi para ressaltar que quando não há Jogos Digitais de Aprendizagem 
disponíveis ou gratuitos que atendam as demandas educacionais correntes da turma, é possível 
desenvolver e implantar dentro do ambiente escolar um projeto customizado e diferenciado em parceria 
entre a equipe técnica e pedagógica.  
 Vários projetos podem ser planejados e terem aplicação bem-sucedida quando há 
comprometimento dos profissionais de educação em todas as suas esferas em prol da formação de 
cidadãos bem preparados para as demandas cotidianas e futuras. 
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RESUMO: A educação inclusiva tange a ideia da participação integral e indiscriminada de todos os 
alunos no universo da sala de aula, exigindo não somente uma mudança física e estrutural do espaço 
escolar, mas também da prática pedagógica na qual o aluno é considerado por sua capacidade de 
aprendizagem, independentemente de suas deficiências, física, emocional ou cognitiva; inserido no 
universo da sala de aula, este torna-se parte integrante de uma comunidade de aprendizagem que se 
desenvolve na sua diversidade. A essa mais recente concepção de educação inclusiva colocou-se um 
desafio a partir do evento que se inicia com a pandemia do Novo Coronavirus, o COVID-19, a partir do 
início do ano de 2020. Com o avanço e descontrole quanto ao número de infecções e óbitos pela doença 
que o vírus causa, todo o sistema de ensino foi colocado à prova, as escolas fechadas e as aulas até então 
tornaram-se remotas. A partir daí todos os profissionais da educação tiveram a necessidade de se adequar 
ao novo sistema remoto, com o objetivo de que o nível de ensino fosse prejudicado o mínimo possível, 
e os alunos tivessem a oportunidade de serem atendidos nas suas realidades sem terem de se expor ao 
contágio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sala de aula. Aprendizagem. Comunidade. Diversidade. Novo Coronavirus. 
 
 
THE INCLUSIVE EDUCATION PROCESS IN THE MIDST OF THE COVID-19 PANDEMIC 
 
ABSTRACT: Inclusive education touches on the idea of full and indiscriminate participation of all 
students in the universe of the classroom, demanding not only a physical and structural change in the 
school space, but also of the pedagogical practice in which the student is considered in their learning 
capacity regardless their physical, emotional or cognitive deficiencies, inserted him in the universe of 
the classroom where he also becomes part of the learning that develops in his diversity. To this most 
recent conception of inclusive education has posed a challenge from the event that begins with the new 
coronavirus pandemic at the beginning of the 2020 school year with the advance in uncontrolled number 
of cases of infections and deaths caused by the illness the entire education system was put to the test 
with schools closed and classes have been remotely transmitted. From then on all education 
professionals felt the need to adapt to the new education system with the aim of ensuring that the level 
of education was harmed as little as possible and students had the opportunity to be assisted in their 
realities without exposing themselves to contagion. 
 
KEYWORDS: Classroom. Learning. Community. Diversity. New Coronavirus.  
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INTRODUÇÃO 
 

Educar para a emancipação tem sido atualmente um desafio. Há um crescente desprezo pelo 
conhecimento científico por parte da sociedade comum, motivado, sobretudo, pelo discurso político 
neoliberal que tende a desacreditar o conhecimento fazendo com que boa parte da população, desprovida 
de senso crítico, coloque a formação integral da pessoa em um segundo plano de interesse, basta que 
este conhecimento não tenha um objetivo prático imediato de atender o mercado de trabalho e garantir 
um bom salário a quem estuda. Pode-se dizer que o senso comum permeia como nunca visto, o 
imaginário humano, desvalorizando o conhecimento científico e consequentemente a educação integral 
do indivíduo, contribuindo não para a verdadeira inclusão social, mas para seu o oposto. 

Neste sentido, não fosse o trabalho individual dos professores, a ideia de educação inclusiva que 
vem sendo desenvolvida nos últimos anos, com o intuito de atender ao “desafio de encontrar soluções 
que respondam à questão do acesso e da permanência dos alunos” nas instituições do ensino escolar 
brasileiro, segundo Mantoan (2006, p. 15), seria sufocada pela crise que se formou com o surgimento 
do Novo Coronavirus, o COVID-19 que tem impedido sistematicamente a presença dos alunos no 
espaço escolar, forçando educadores a buscar novas alternativas de ensino-aprendizagem embasadas na 
tecnologia, ainda não democratizada como se deveria, levando inúmeros à exclusão escolar. 

Este relato procura apresentar este problemática, relacionada à experiência docente, diariamente 
vivenciada no espaço escolar para que se possa inferir uma reflexão acerca desta atual conjuntura.   
 
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
 

No ano de 2009, por meio de um concurso público promovido pela Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo, deu-se início a experiência na área da educação em função designada Agente de 
Organização Escolar, parte integrante do Quadro de Apoio da Educação. Pode-se considerar que esta 
fase, até o ano de 2011 foi de inserção no ambiente escolar; uma preparação para que viria ser. O contato 
com os alunos no pátio, as substituições de professores ausentes, a preparação e entrega de materiais 
didáticos, a organização da biblioteca que nunca se completou, os curso de formação acadêmica voltado 
para a área da educação, este conjunto de acontecimentos e relações acabou por contribuir na formação, 
ainda em construção, deste professor que hoje ensina filosofia aos alunos do Ensino Médio numa escola 
da periferia de Sumaré/SP, a Escola Estadual Wadih Jorge Maluf, e ainda se preocupa com a total 
inclusão de seus alunos na sala de aula. 

Embora tendo passado por várias unidades escolares dos municípios de Sumaré, Paulínia e 
Hortolândia, além de atuado entre 2015 a 2018 na educação social em instituições de educação 
complementar e abrigos para crianças e adolescentes em condição de vulnerabilidade social, sente que 
tem muito a aprender sobre o que é de fato, uma educação inclusiva. Por este motivo, cursar a 
especialização em Educação para Inserção Social neste Instituto Federal, Campos Campinas, a partir do 
segundo semestre de 2018, foi um desafio aceito para poder então, responder à exigências da educação 
já em plena transformação no chão da escola, sem saber que o pior estaria por vir logo após a conclusão 
da fase presencial do referido curso que se deu no final do segundo semestre de 2019. 

A pandemia do Novo Coronavirus surge com força já no início do semestre de 2020, mal iniciou 
o período letivo e no mês de março há a interrupção das aulas presenciais por conta do aumento de casos 
e do risco de contaminação. 

É a partir deste momento que este relato se concentra, na ruptura daquilo que era considerado 
normal e imutável no tradicional sistema educacional, a maneira de educar. Este tem sido um tempo 
desafiador, uma vez que todos os profissionais da educação são forçadamente levados a reverem suas 
práticas, reaprender sua pedagogia de ensino, procurar novas ferramentas e aprender a usá-las de forma 
remota pelo uso da tecnologia, de forma a não perder por completo seu objeto de trabalho, o aluno. 

Iniciou-se o ano de 2020 ainda com as mesmas práticas de anos anteriores. Mesmo sabendo da 
velocidade e letalidade das transmissões da nova doença, que certamente chegaria a afetar nossas 
relações, como de fato aconteceu, não se preocupou de maneira adequada a formar e informar a 
comunidade escolar, não se preparou o espaço da escola para o que viria e foi-se levando o dia a dia até 
não mais ser possível a presença física na escola, por conta, sobretudo da falta de educação sanitária dos 
que se utilizam deste espaço, da aglomeração e superlotação das salas de aula, decorrente do processo 
de democratização da escola sem devido acompanhamento da oferta de unidades escolares à população, 
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pelas estruturas mal conservadas das unidades disponíveis fruto de um processo político há anos em 
implantação de sucateamento do serviço público que acontece não somente na área da educação. 

Todos estes fatores não nos abalaram no sentido de buscar formas inovadoras de se evitar a evasão 
e a exclusão escolar e o prejuízo na aprendizagem dos alunos, sabendo, no entanto, que o estrago seria 
iminente, como tem sido, colocando em crise a própria concepção de educação inclusiva. 

Não tem sido nada fácil nos adequar a esta realidade, o tempo de dedicação ao trabalho na 
educação diluiu-se como o sistema remoto; perdeu-se o limite entre a vida profissional e a vida privada 
além da perda das relações sociais a qual estávamos inseridos. Os momento de descanso, lazer e estudo, 
tornaram-se momentos de formação profissional como o objetivo de absorver novas formas de trabalho 
com o uso de novas ferramentas educacionais, tais como, videoaulas criativas, atividades “gamificadas”, 
avaliações e diário de classe “online”, reuniões pedagógicas no formato de videoconferência, sala de 
aula virtual. 

Encerrou-se o ano letivo de 2020, ano inaugural da pandemia, tentando-se concretizar a todo 
custo, as orientações do Secretário da Educação do Estado de São Paulo, Sr. Rossiele Soares, de que 
“nenhum aluno ficaria para traz”, que toda estrutura e suporte deveria ser ofertada, “principalmente aos 
que mais precisam”, conforme matéria publicada pela Agência Estado em seu canal Estadão, no 
Youtube, no dia 09 de maio de 2020. Em muitas escolas na periferia a estrutura ainda não chegou, e já 
estamos caminhando para o final do primeiro semestre de 2021, e de fato, nenhum dos alunos ficou para 
traz, pelo menos no papel, uma vez que não houve reprovas, quer tenha ou não participado minimamente 
das aulas e das atividades remotas. 

 Após um esforço do Governo estadual, cedendo à pressão das escolas privadas, da mídia 
burguesa e de parte da população que não considera a real existência e gravidade da pandemia e não 
reconhece as orientações das autoridades científicas e da saúde, tentou-se iniciar o ano letivo de 2021 
de modo presencial. Uma tentativa de não aprofundar ainda mais a crise da inclusão escolar evidenciada 
pela pandemia, entretanto, como a explosão de casos de infecção e de óbitos, colapsando o sistema 
público de saúde, não houve outra solução a não ser a de autorizar as escolas a atenderem de maneira 
remota, e assim nos encontramos. 

 
DISCUSSÃO COM A REVISÃO DA LITERATURA 
 

Diante do exposto, urge uma reflexão sobre os acontecimentos relatados, buscando um diálogo 
com o pensamento crítico de autores que tratam do problema de inclusão social na escola, tendo em 
mente a conjuntura atual de difusão tecnológica que atinge também este espaço, ao invés de efetivar a 
inclusão, tal como se vende a ideia, pode reforçar a exclusão dos que não tem condições de acompanhar 
o desenvolvimento tecnológico; conforme o relato, todos os envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem estão sujeitos a estas condições que a tecnologia impõe. 

Paulo Freire, por exemplo, em sua obra Pedagogia da Autonomia chama-nos à atenção sobre a 
influência do contexto social e econômico pode exercer no processo de ensino-aprendizagem e não só 
de educandos, mas também de educadores – professores e demais funcionários da escola. Segundo este 
pensador, “A formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição deste saber 
necessário e que me faz certo desta coisa óbvia, que é a importância inegável que tem sobre nós o 
contorno ecológico, social e econômico em que vivemos” (FREIRE, 1996, p. 137). 

Ao mencionar o verbo “formação” Paulo Freire apela para a tomada de consciência dos limites 
que certamente temos no sentido de incluir efetivamente todos no processo educativo, sobretudo em 
tempos e condições adversas como nos últimos dois anos em que a presença dos alunos na escola está 
ainda mais ameaçada pela fatalidade. 

Considerando as condições de sucateamento do serviço público, também na educação, devido há 
anos de implantação de política neoliberal a qual prioriza a diminuição da participação do Estado na 
economia social, agregado à condição de fragilidade social vivida pelas famílias - e professores -, de 
baixa renda, concentrados nas periferias, a escola, sem estrutura adequada pouco pode fazer para a 
efetiva inclusão de seu público, e neste sentido Freire assevera: “...as condições materiais em que e sob 
que vivem os educandos lhe condicionam a compreensão do próprio mundo, sua capacidade de aprender, 
de responder aos desafios” (idem, p. 137). 
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No que tange a experiência relatada, apesar do esforço da escola em não ter seus índices de 
desistência e evasão consolidados nas estatísticas oficiais, poucos alunos realizaram as atividades 
propostas; no segundo bimestre daquele ano já se tinha uma ideia desta participação por meio dos gráfico 
que são apresentados a seguir. 
 

Tabela 1: Estudo realizado pela coordenação pedagógica da Unidade Escolar apresentado aos professores durante o Conselho de Classe no dia 
04 ago. 2020 (Acervo próprio) 

 
Os dados compilados nesta tabela representam a realidade do engajamento escolar dos alunos no 

início do período da pandemia, antes do recesso escolar e foram apresentados ao corpo docente para 
embasar o replanejamento escolar para o segundo semestre de 2021 e nos revela a baixa adesão dos 
alunos ao sistema de ensino remoto colocado em prática a toque de caixa e sem o devido preparo de 
alunos, pais e professores. 

A pensar como Adorno (1995), a democracia só existiria numa sociedade a qual se educa para a 
autonomia do sujeito, para sua “emancipação”, pois esta é uma condição fundamental para a existência 
da democracia. Certamente, esta educação pressupõe 

 
...uma instituição escolar em cuja estruturação não se perpetuem as desigualdades 
específicas das classes, mas que, partindo cedo de uma superação das barreiras 
classistas das crianças, torna praticamente possível o desenvolvimento em direção à 
emancipação mediante uma motivação do aprendizado baseada numa oferta 
diversificada ao extremo (ADORNO, 1995). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste sentido, analisando a tabela 1, apresentada na discussão deste relato e relacionando os dados 

ao pensamento de Freire e Adorno, pode-se concluir que estes dois últimos anos em que estamos 
vivenciando a pandemia será um divisor de água para nossa educação, uma vez que no Brasil a 
democratização da tecnologia ainda não aconteceu plenamente; embora os aparelhos de telefone celular 
tenham tido uma evolução e atingido grande popularidade, a tecnologia de internet ainda não está 
presente como se deveria em grande parte dos aparelhos adquiridos pelas pessoas da classe mais pobre 
da sociedade, e este é o grande problema na educação pública, sobretudo, nas escolas de bairros 
periféricos. 

No geral, a escola que tende a relutar no tradicionalismo e esta condição, aliada ao 
aprofundamento da pobreza com a diminuição da intervenção do Estado preconizada pela política 
neoliberal, não conseguirá cumprir seu papel numa condição de crise sanitária tal qual se apresenta. 

Resta, pois, aos professores que busquem formas inovadoras de educar seus alunos para a 
emancipação do indivíduo, uma educação, como diria Adorno (1995), “para a contradição e para a 
resistência”. Somente assim construiremos uma sociedade inclusiva, uma sociedade democrática, no 
verdadeiro sentido da palavra. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta o relato de experiência obtido através do uso de um simulador no 
processo de ensino aprendizagem na área de redes de computadores. O simulador estudado neste relato 
foi o packet tracer, conhecido mundialmente e oferecido de forma gratuita pela fabricante Cisco 
Systems. O objetivo do trabalho foi verificar as vantagens e desvantagens do uso do simulador no 
processo de ensino aprendizagem no curso de redes de computadores. O relato se passa na cidade de 
Campinas-SP, no curso CCNA 200-125, oferecido de forma semipresencial e gratuita pela Fundação 
Bradesco. O simulador foi utilizado como ferramenta do processo de ensino aprendizagem na fixação 
dos conceitos vistos de forma teórica e na realização das atividades práticas. Verificou-se que o uso do 
simulador possibilitou a criação de um ambiente muito parecido com o real, permitindo aproximar os 
conceitos teóricos apresentados com a prática realizada por um profissional da área de redes de 
computadores. Além disso, o uso do simulador permitiu que fossem criadas e testadas configurações de 
redes lógicas e físicas na forma virtual, que não seriam possíveis construir na forma física, já que o custo 
dos equipamentos envolvidos é muito elevado.  

PALAVRAS-CHAVE: Simulação. Redes virtuais. packet tracer. 

THE USE OF SIMULATOR AS A PROFESSIONAL LEARNING TOOL IN COMPUTER 
NETWORKS 

 
ABSTRACT: This work presents the experience report obtained with the use of simulators in the 
teaching-learning process in the area of computer networks. The simulator studied in this report was the 
packet tracer, known worldwide and offered free of charge by the manufacturer Cisco Systems. The 
objective of this work was to verify the advantages and disadvantages of using the simulator in the 
teaching-learning process in the course of computer networks. The report takes place in the city of 
Campinas-SP, in the CCNA 200-125 course, offered semi-attendance and free of charge by Fundação 
Bradesco. The simulator was used as a tool in the teaching-learning process, both for fixing the concepts 
seen theoretically, as well as to assist in practical activities. It was found that the use of the simulator 
allowed the creation of an environment very similar to the real one, which allowed to bring the concepts 
presented closer to the practice carried out by a professional in the area of computer networks. 
Furthermore, the use of the simulator allowed the creation and testing of logical and physical network 
configurations in virtual form, which would not be possible to build in physical form, since the cost of 
the equipment involved is very high. 

KEYWORDS: Simulation. Virtual networks. packet tracer. 
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Ambientes de simulação são utilizados nas mais diversas áreas do conhecimento. Na computação 
os simuladores começaram a ser utilizados na década de 60, com o aumento do uso dos computadores 
nas empresas. (BORGES; SARAIVA; CAMARGO, 2015).  Porém, com o crescimento das tecnologias 
digitais da informação e comunicação os ambientes virtuais de simulação estão crescendo a cada dia. 

Essa mudança também ocorre na área de redes de computadores, onde ambientes físicos de 
simulação estão sendo trocados por softwares que simulam os ambientes virtualmente. Um dos 
principais objetivo dessa mudança é a redução dos custos da simulação, já que os equipamentos físicos, 
utilizados nas redes de computadores, têm seu preço muito elevado. (BORGES; SARAIVA; 
CAMARGO, 2015).   

Na área de redes de computadores esses ambientes virtuais de simulação são fornecidos, na 
maioria das vezes, pelos próprios fabricantes dos equipamentos físicos. Além de fornecerem os 
ambientes, os fabricantes também fornecem cursos e provas para certificar os profissionais interessados, 
já que os fabricantes não possuem equipe técnica suficiente para atender todas as demandas do mercado. 
Essas certificações são realizadas conforme as regras dos fabricantes, que podem ser relacionados aos 
tipos de equipamento (roteadores, modens, switches, firewall, servidores, entre outros) e/ou a prestação 
de certo tipo de serviço (instalação, configuração, manutenção, entre outros) (CISCO, 2021a; CISCO, 
2021c).  

Após os cursos, os fabricantes oferecem provas em centros especializados para garantir que os 
profissionais estão aptos a manusear os equipamentos e/ou realizar certos tipos de serviço. Cada 
fabricante tem a sua trilha de aprendizagem e a sua quantidade de provas necessária para que o 
profissional se torne “certificado”. Uma dessas fabricantes é a Cisco Systems, fabricante de 
equipamentos de tecnologia com sede na Califórnia. A fabricante fornece diversos equipamentos e 
cursos para profissionais da área da tecnologia da informação. (CISCO, 2021a; BRASIL MAIS 
DIGITAL, 2021). 

 Este relato de experiência traz a vivência do uso de um simulador utilizado na área de redes de 
computadores chamado de packet tracer. Ele é um simulador oferecido de forma gratuita pela fabricante 
Cisco Systems e é utilizado em diversos cursos de formação e certificação da fabricante. 

 
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 O relato desta experiência é baseado no uso do simulador packet tracer da empresa Cisco 
Systems e utilizado no curso para prova de certificação CCNA 200-125, um dos cursos de certificação 
mais procurados por profissionais da área de redes de computadores no mundo. O relato se passa na 
cidade de Campinas-SP onde o curso é oferecido de forma gratuita pela escola virtual da Fundação 
Bradesco.  

No site da escola virtual da Fundação Bradesco o objetivo do curso é descrito como o de “[...] 
preparar o aluno para o exame da Certificação CCNA 200-125 [...] apresentando conceitos de redes, 
bem como configurações e resoluções de problemas em dispositivos de rede Cisco.”. (BRADESCO, 
2021).  

No site da escola virtual ainda são apresentados os pré-requisitos para a inscrição no curso. O 
curso é oferecido para todas as pessoas maiores de 16 anos e que estiverem cursando o ensino médio ou 
já o tiverem concluído. O estudante ainda precisa ter conhecimentos básicos em informática e redes de 
computadores. Caso o aluno não os tenha, é oferecido um curso de Introdução à Informática e Redes, 
também gratuitamente, no próprio site da escola virtual da Fundação Bradesco. (BRADESCO, 2021). 

A metodologia do curso é semipresencial, onde são utilizadas cinquenta e duas (52) horas na 
forma presencial em laboratórios de informática e cento e cinquenta e duas (152) horas no formato EaD. 
Todas as aulas presenciais são supervisionadas por instrutores certificados pela própria fabricante Cisco 
Systems.  

O curso é dividido em quatro (4) módulos, sendo eles: modulo 01 - roteamento e switching 
CCNA: Introdução às Redes; modulo 02 - roteamento e switching do CCNA: conceitos essenciais de 
roteamento e switching; modulo 03 - roteamento e switching do CCNA: dimensionamento de redes; 
modulo 04 - roteamento e switching do CCNA: conectando redes. 
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Para se inscrever no curso basta acessar o site da escola virtual34 da Fundação Bradesco, clicar no 
botão “Quero me inscrever” e seguir as orientações de inscrição. Após a finalização da inscrição, deve-
se aguardar a abertura de novas turmas, atualmente elas abrem uma vez ao ano.   

Em seguida, a instituição realiza uma pré-seleção e convida os interessados para uma reunião 
presencial em sua sede. Na reunião são esclarecidas as dúvidas dos interessados, informado como 
funciona o curso e quais são os dias e horários das aulas. Somente após a etapa de pré-seleção os 
interessados são matriculados, recebendo as informações referentes a primeira aula (presencial) e os 
dados de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem.  

 
AULAS PRESENCIAS 

Na primeira aula, presencial, é explicado como funcionam as aulas do curso e as provas da 
certificação.  

 As aulas presenciais são realizadas duas vezes na semana, neste caso segundas feiras e quartas 
feiras das 19h00 às 22h30. Nas aulas presenciais são abordados os capítulos do curso, estudados 
anteriormente na forma virtual pelos próprios estudantes. Essa metodologia de sala de aula invertida é 
utilizada durante todo o curso. 

Os conceitos teóricos, vistos na forma virtual pelos estudantes, são reforçados presencialmente 
com a utilização do método expositivo dialogado, com a correção dos exercícios teóricos de cada 
capítulo e com o auxílio aos alunos em suas dúvidas.  

 
AULAS À DISTÂNCIA  

As aulas no formato EaD são realizadas através do portal netacad www.netacad.com utilizando 
os dados individuais de cada aluno.  

Ao fazer o login o aluno é direcionado ao AVA – Ambiente de Aprendizagem Virtual da CISCO, 
conforme figura 1. No AVA o aluno tem contato com o conteúdo apresentado nos quatro (4) módulos 
do curso. Cada módulo é composto por vários capítulos, cada um com a sua trilha de aprendizagem, 
conforme figura 2. 

 
Figura 1 – Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)       Figura 2 – Exemplo de trilha de aprendizagem 

          
Fonte: CISCO (2021) 

Nas trilhas de aprendizagem de cada módulo são apresentados os conteúdos teóricos que 
embasam as tarefas práticas de cada capítulo. Além dos conteúdos são apresentados exercícios para 
fixação do conteúdo.  

Ao final de cada capítulo o aluno realiza uma avaliação sobre o conteúdo apresentado e ao final 
do módulo uma avaliação de todo o conteúdo dos capítulos daquele módulo.  

Para cada módulo do curso é fornecido um certificado para aqueles alunos que obtiverem 
aproveitamento superior a 75% nas avaliações. Também é fornecida uma carta de mérito ao aluno e um 
voucher para ajudar na inscrição da prova de certificação.  

 

 
34 https://www.ev.org.br/cursos-cisco/cisco-certified-network-associate-ccna 
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A PARTE PRÁTICA 
A parte prática do curso é realizada utilizando-se da mesma metodologia do conteúdo teórico. Ou 

seja, mescla atividades presenciais e virtuais no formato EaD com a metodologia de sala de aula 
invertida, e em ambas as formas o aluno sempre é acompanhado, ou pelo tutor ou pelo professor (nesse 
caso é mais um mediador). Todas as avaliações práticas são realizadas na forma presencial.  

Para o desenvolvimento da parte prática é utilizado um simulador chamado de packet tracer onde 
é possível simular a implementação de uma rede real. Essa simulação envolve a construção de redes 
virtuais utilizando equipamentos e configurações de ambientes reais. O objetivo é aproximar o 
aprendizado o mais próximo de um ambiente real, já que em muitas empresas os profissionais de redes 
de computadores utilizam esse simulador para planejar e testar ambientes reais antes de implementá-los 
fisicamente. 

Na figura 3 é possível ver a área de trabalho da packet tracer com a simulação de uma rede. Os 
exercícios práticos utilizados no curso envolvem cenários reais e fictícios, conforme exemplo 
demonstrado na figura 4.  

Figura 3 – Tela principal do simulador packet tracer 

 

Fonte:https://stemclouds.com/courses/live-11-
session/networking-with-cisco-packet-tracer/ 

Figura 4 – Exemplo de exercício prático. 

 

Fonte: CISCO (2021) 

DISCUSSÃO COM A REVISÃO DA LITERATURA 

Com a evolução das tecnologias digitais da informação e comunicação nas últimas décadas, 
diversas ferramentas digitais foram criadas para ajudar no processo de ensino das disciplinas 
relacionadas a redes de computadores. Os simuladores estão cada vez mais próximos da realidade, 
oferecendo aos alunos um ambiente de aprendizagem muito próximo ao encontrado em ambientes 
físicos no mercado de trabalho. (SILVA et. al, 2019). 

De acordo com Geib (2017) a simulação tem como objetivo “[...] preparar o aluno para o mercado 
de trabalho e inseri-lo dentro da realidade da área de TIC[...]”. No próprio site da fabricante Cisco, o 
simulador, packet tracer, é apresentado como “[...] um programa de simulação de rede que permite aos 
alunos experimentar qual o comportamento da rede”. (CISCO, 2021). Essa experimentação no ambiente 
de simulação é importante para os alunos criarem curiosidade em investigar e analisar o comportamento 
de cada equipamento, ajudando assim no seu processo de aprendizagem.  

Um dos motivos para a utilização de simulador ao invés dos equipamentos físicos é relacionada 
à falta de infraestrutura e de orçamento para aquisição dos equipamentos, já que o custo de aquisição de 
cada equipamento é muito alto. (SILVA et al., 2019; BORGES; SARAIVA; CAMARGO, 2015). Além 
da área de rede, outras áreas de conhecimento também utilizam simuladores, como arquitetura, 
engenharia, militares, medicina, entre outros.  

Os usos de simuladores devem ser usados juntamente com as metodologias de ensino e 
abordagens pedagógicas inerentes à área a que se destina. Os autores Filho e Scarpelini (2007), 
especialistas em medicina, abordam o tema de uma maneira mais pedagógica e conceituam a simulação 
como “[...] técnica em que se utiliza um simulador, considerando-se simulador como um objeto ou 
representação parcial ou total de uma tarefa a ser replicada [...]” (FILHO; SCARPELINI, 2007).  

Já em redes de computadores, os autores Borges, Saraiva e Camargo (2015) conceituam do ponto 
de vista mais técnico o uso dos simuladores, como “[...] programas capazes de executar os mesmos 
programas de um sistema real sobre outro sistema hospedeiro e poder interligar esses sistemas ou 
dispositivos.” (BORGES; SARAIVA; CAMARGO; 2015). Entende-se assim que para este caso tem-se 
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empregado o tipo de simulador que é exclusivamente baseado em software, como é o caso do packet 
tracer.  

O simulador packet tracer, desenvolvido pela fabricante Cisco, é utilizado como ferramenta de 
aprendizagem em seus treinamentos bem como ferramenta para simulação em suas provas de 
certificação. Os autores Neto, Da Silva e Santos (2016) definem o packet tracer como: 

 
[...] um software livre disponível para o Sistema 
Operacional Linux ou Windows, que tem como 
funcionalidade simular redes de computadores, 
permitindo aos acadêmicos realizar experimentos, 
analisarem dados e descobrirem como é o 
comportamento e as características de uma ou várias 
redes e seus diversos serviços.” (NETO, DA SILVA e 
SANTOS, 2016). 

VANTAGENS E DESVANTAGENS 

Ao finalizar o curso descrito neste relato de experiência foram levantadas algumas vantagens na 
utilização do simulador como ferramenta de aprendizagem. Entre as vantagens levantadas pode-se 
destacar, principalmente, o fato de o aluno ter disponível, ainda que por simulação, acesso aos melhores 
equipamentos da fabricante na área de redes de computadores. Essa disponibilidade permite ao aluno 
conhecer esses equipamentos e seus comandos, além de permitir um aprendizado mais autônomo e 
exploratório.  

Essa autonomia e a exploração se dá no fato do aluno ter a possibilidade de traçar o seu processo 
de aprendizagem estudando todos os equipamentos disponíveis no simulador e se aprofundando nos que 
tiver maior interesse.  

Outra vantagem é que o aluno consegue planejar e construir quantas redes tiver interesse, já que 
pode fazer e refazer os projetos no simulador quantas vezes achar necessário, ajudando no seu processo 
de aprendizagem. 

Outra vantagem é que por ser um simulador virtual, com acesso de qualquer local, o aluno pode 
criar suas redes nos horários e nos locais que tiver disponibilidade, não tendo a necessidade de ir até o 
laboratório da instituição para realização das simulações.  

A última vantagem levantada é que o simulador apresenta um ambiente muito próximo da 
realidade, colocando o aluno frente a frente com o que encontrará no dia a dia das empresas. 

Quanto a desvantagem não foi observada nenhuma relevante.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este relato de experiência traz a vivência como aluno do curso CCNA 200-125 da empresa Cisco 
System oferecido pela Escola Virtual da Fundação Bradesco, de forma gratuita e semipresencial na 
cidade de Campinas-SP. 

No curso utilizou-se o simulador packet tracer para realização dos exercícios práticos de 
construção e simulação de redes de computadores. Foi possível verificar que o uso do simulador ajuda 
no processo de aprendizagem, já que o aluno consegue manusear, mesmo que de forma virtual, 
equipamentos utilizados no mundo do trabalho.  

Por ser um simulador virtual o aluno pode planejar e montar suas redes de computadores sem ter 
o risco de causar algum dano nos equipamentos físicos, além de ter uma autonomia e um caráter 
exploratório em sua aprendizagem, já que tem a oportunidade de conhecer o funcionamento e os 
comandos de todos os equipamentos disponibilizados no simulador.  

Como este relato foi realizado utilizando apenas um simulador, é necessário a realização de uma 
análise mais aprofundada com outros simuladores para levantar as vantagens e desvantagens do uso dos 
simuladores na área de aprendizagem dos profissionais de rede de computadores. 
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RESUMO: O presente resumo trata de um relato de experiência de docência desenvolvido com uma 
turma do terceiro ano do ensino fundamental 1 da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação 
Integral Dr. João Alves dos Santos no município de Campinas. A temática apresentada é o uso da 
pesquisa científica no ensino básico como princípio de aprendizagem, tendo como objetivos incentivar 
a pesquisa no ciclo 1 do ensino fundamental 1 e estimular a curiosidade dos alunos para que, por meio 
da pesquisa, adquiram conhecimentos sobre assuntos de diversas naturezas científicas. As perguntas que 
nortearam esse trabalho foram: como trabalhar um tema de maneira interessante para os alunos?  Como 
instigar a curiosidade desses alunos?  Como modificar os meios de ensinar conceitos e avaliar os saberes 
adquiridos? A metodologia adotada para a realização deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica de 
artigos científicos em sites com os alunos, bem como a leitura de materiais disponibilizados na biblioteca 
da escola. Como resultado dessa experiência os alunos produziram textos, a partir dos conhecimentos 
mais relevantes que encontraram e confeccionaram maquetes sobre mobilidade urbana. O papel do 
professor nesse processo foi o de orientar, focando em estimular a curiosidade e o debate entre os alunos 
sobre os novos conhecimentos adquiridos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aluno-pesquisador. Aprendizagem Significativa. Mobilidade Urbana. 
Educação Básica. 
 

RESEARCH AND KNOWLEDGE AT BASIC EDUCATION 
 
ABSTRACT: This abstract is a teaching experience report developed with a class of the third year of 
elementary school 1 of the Municipal School of Elementary Education and Integral Education Dr. João 
Alves dos Santos in the city of Campinas. The theme presented is the use of scientific research in basic 
education as a learning principle, aiming to encourage research in cycle 1 of elementary education 1 and 
to stimulate students' curiosity so that, through research, they acquire knowledge about different 
scientific subjects.  The questions that guided this work were: how to work on a topic in an interesting 
way for students? How to instigate the curiosity of these students? How to modify the means of teaching 
concepts and evaluating acquired knowledge? The methodology adopted to carry out this work was the 
bibliographical research of scientific articles on websites with the students, as well as the reading of 
materials available in the school library. As a result of this experience, the students produced texts, based 
on the most relevant knowledge that they found and made models about urban mobility. The teacher's 
role in this process was to guide, focusing on stimulating curiosity and debate among students about the 
new knowledge acquired.  
 
KEYWORDS: Student-researcher. Meaningful Learning. Urban mobility. Basic education. 
 
INTRODUÇÃO 
 Embora ainda tímida no contexto da Educação Básica, a pesquisa científica se configura como 
um importante instrumento de aprendizagem capaz de proporcionar aos estudantes autonomia na 
construção dos conhecimentos por eles adquiridos. Pensar em pesquisa na educação básica é lembrar 
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das sábias palavras de Paulo Freire (p.29,1996) “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino". 
Partindo desse pressuposto, fica evidente a importância de colocar o aluno como protagonista da 
aprendizagem e para que isso aconteça é necessário que ele perceba que é capaz de construir e produzir 
conhecimentos. Diante disso, é muito importante estimular no aluno a curiosidade e a criticidade, pois 
a boa pergunta leva à reflexão e ao diálogo, como ressalta o mesmo autor. 
 Aprender requer esforço, logo é necessário que o aluno veja sentido no que irá aprender, para 
que possa sentir-se motivado para realizar aquilo que está sendo solicitado, afinal o sujeito é atraído pela 
ação e precisa estabelecer relação entre o que aprende na escola e o que acontece em seu cotidiano. 
Assim, aprender passa a ser um prazer e ter um significado maior do que simplesmente aprender para 
ser avaliado. Desta feita, a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos é o mote da questão para 
o desenvolvimento de uma aprendizagem verdadeiramente significativa, propiciando ações que 
assegurem contextos nos quais o aprendiz pode, ao mesmo tempo, atuar e pensar sobre a importância 
de suas práticas. Essa postura baseia-se na teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel que sustenta 
a ideia de que, para que haja aprendizagem, é necessário partir daquilo que o aluno já sabe (MOREIRA, 
2012). O autor sugere que os professores criem estratégias de aprendizagem com a finalidade de 
desvendar quais conhecimentos prévios os alunos já trazem como know how para que possam usar esse 
conhecimento com o propósito de apoiar novas aprendizagens e torná-las significativas.  
 Bagno (p.25,2014) ressalta que, os temas sugeridos pelos alunos podem auxiliá-los a tomar 
gosto pela pesquisa e enxergarem um novo significado no aprender, que estará relacionado a questões 
que envolvem seu cotidiano e que possam resolver situações reais.  
 O papel do professor nesse contexto é o de orientar a aprendizagem dos alunos, ajudando-os a 
desenvolver um olhar crítico e escolher os melhores caminhos para serem conduzidos às verdadeiras 
fontes de informação e conhecimento. 

Portanto, no decorrer do processo de formação e ao observar a necessidade dos alunos por uma 
aprendizagem mais significativa, fica claro, como ressalta Hernandez (p.25, 1998), que  o melhor 
caminho para ensinar alguém a pensar é mediante a pesquisa, principalmente se ela estiver ligada às 
experiências e as necessidades atuais dos alunos, pois sempre se pensou em uma  educação para o futuro 
e hoje o que dá sentido à educação é a compreensão de que, o que se aprende tenha relação com a vida 
dos alunos e dos professores, ou seja, seja relevante para ambos. 

Vygotsky (1991) ressalta três ideias básicas sobre desenvolvimento e aprendizagem. Na 
primeira, o aluno deve ser estimulado a se adiantar no processo de desenvolvimento, a superar suas 
dificuldades e agir com autonomia, pois acredita que o sujeito aprende a pensar através de suas 
experiências e trocas, tanto biológicas como sociais. Segundo, que a aprendizagem vem de fora, é 
cultural, que o desenvolvimento da criança depende tanto de sua maturação biológica como da 
intelectual, e que o estímulo leva o homem a experimentar e através disso produzir conhecimento e 
transformar o meio em que está inserido. Terceiro, a mediação, que é o conceito central da teoria de 
Vygotsky. Para ele, a criança aprende desde pequena, quando pergunta e assimila o nome dos objetos. 
Assim, ela se desenvolve e aprende desde o nascimento e quando vai à escola tem um aprendizado mais 
sistematizado, esse é o papel da escola, auxiliar o aluno na transição, ampliando seus conceitos e as 
dimensões das palavras, sendo um espaço de socialização e construção de conhecimento. 
Segundo as Diretrizes Curriculares Municipais (2012), os alunos dos terceiros anos devem aprimorar 
suas capacidades cognitivas, físicas, afetivas, éticas, de inserção social e relação interpessoal, 
estabelecendo relações entre os temas trabalhados com as diversas áreas de conhecimento e diferentes 
contextos do cotidiano através de práticas sociais significativas. Nesse sentido, os conteúdos podem ser 
ordenados e classificados de acordo com a utilidade e significação dos conceitos sociais. Para que isso 
aconteça é necessário que o professor domine esses conceitos e faça com que os alunos os entendam, ou 
seja, tenha conhecimento sobre os alunos e fale de maneira que seja entendido. A mediação é 
fundamental para o aprendizado, não bastando frequentar a escola. É preciso procedimentos e 
intervenções para que o aluno pense sobre o mundo e interaja com ele. 
 
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
 O projeto foi desenvolvido em uma turma do terceiro ano do ciclo 1, do ensino fundamental 1, 
com faixa etária entre nove e onze anos, de uma escola pública municipal da cidade de Campinas, 
localizada no bairro Boa Vista, no ano de dois mil e dezessete. A turma era composta por 30 alunos, 
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sendo quinze meninas e quinze meninos, o grupo era bem heterogêneo apresentando algumas 
dificuldades pedagógicas e falta de atenção. 

O foco do projeto era fazer com que o aluno deixasse de ser um mero expectador e passasse a 
ser o autor de seu conhecimento, como ressalta Demo (p.73,2017), pesquisar para aprender, ou seja, os 
alunos participantes do projeto estavam na condição de sujeitos-pesquisadores, sendo, portanto, agentes 
na construção do próprio conhecimento. Afinal, a pesquisa conduz o discente à autonomia, pois ao 
desconstruir e construir cria ações próprias.   

Para o desenvolvimento metodológico do projeto foi adotado um conjunto de estratégias, a 
saber: o ponto de partida foi um questionário composto por três perguntas aplicado aos alunos: 1.O que 
é pesquisa? 2. Você já pesquisou? 3.Se já pesquisou, qual o tema? Após terem respondido as questões, 
foi realizada uma roda de conversa, que possibilitou aos alunos compartilharem suas experiências com 
pesquisa. Essa turma já tinha trabalhado com pesquisa no primeiro ano e o tema foi animais da Mata 
Atlântica. Partindo de algo familiar para as crianças foi mais fácil ir para o próximo passo, pois elas já 
dominavam alguns princípios que seriam trabalhados no projeto, como a escolha de um tema e a 
elaboração de questões para serem respondidas com a pesquisa. 

O passo seguinte, foi a escolha e definição do tema pesquisado, para isso foi distribuído o Atlas 
Escolar da Região Metropolitana de Campinas em que os alunos tiveram a oportunidade de folhear e 
escolher temas que consideraram pertinente para o desenvolvimento da pesquisa.  

O Atlas aborda temas de caráter local, o uso de novas tecnologias em sala de aula e a importância 
do tema agropecuária e seus desdobramentos na sociedade global. Nesse ponto, foi dito aos alunos que 
seria interessante que os temas tivessem relação com o meio em que vivem e que a pesquisa pudesse 
trazer respostas para melhorar o convívio social e a vida da comunidade. 

Foram elencados no quadro os temas escolhidos por cada aluno como sendo o mais interessante. 
Numa roda de conversa, o grupo discutiu os temas levantados e decidiu sobre qual seria o mais relevante 
para ser pesquisado. Em seguida, foi realizada uma votação e o tema escolhido foi ‘Meios de Transportes 
na Região Metropolitana de Campinas’.  

Os objetivos do projeto era incentivar a pesquisa científica, estimular o trabalho em grupo, 
conhecer diversos tipos de transporte e a história de sua invenção, identificar as diferentes formas de 
deslocamento humano, bem como discutir temas relacionados à mobilidade, acessibilidade, segurança, 
cidadania e convivência.  

O estudo do sistema de transporte e da mobilidade é importante por fazer parte do cotidiano do 
aluno, afinal, todos se locomovem. Entender como é o trânsito hoje e como conviver com segurança, 
conforto e cidadania se faz necessário. Além disso, o tema é de enorme relevância por fazer com que o 
aluno reflita sobre seu comportamento no trânsito e como a imprudência pode gerar acidentes. Outro 
ponto de destaque, é entender como a mobilidade e a acessibilidade são importantes na vida das pessoas 
da escola, do bairro e da sociedade. 

Para desenvolver o trabalho foram disponibilizados aos alunos filmes e vídeos que ressaltam os 
meios de transporte, a mobilidade e a acessibilidade. Para posteriormente realizarem pesquisas 
bibliográficas em sites, periódicos, livros, revistas etc. Ademais, foram realizados estudos do meio no 
qual os alunos fizeram registros por meio de textos, fotos e ilustrações.  

Diante do material explorado, a pesquisa foi delimitada a partir de novos questionamentos a 
saber: 1. Como as pessoas se locomoviam antigamente? 2. Qual o primeiro meio de transporte? 3.Qual 
o meio de transporte mais moderno? A pergunta é o centro da pesquisa, por isso foi evidenciado aos 
alunos a importância de não poder ser simples, que uma breve consulta pudesse responder. Ressaltou-
se que as respostas para as perguntas de pesquisa precisam resolver ou modificar algo. 

A turma foi dividida em grupos de cinco alunos para pesquisa dos questionamentos 
supracitados. Com o resultado da pesquisa, fizeram uma roda de conversa e compartilharam os 
resultados obtidos, em seguida voltaram aos grupos e produziram cartazes para registrar as conclusões 
obtidas a partir das discussões nos grupos.  

Nos trabalhos em grupos sempre é sugerido que trabalhem em equipe, que todos os participantes 
saibam o que os outros estão realizando, que haja uma integração entre os indivíduos par que, diante de 
uma dificuldade os outros sejam capazes de auxiliar para superá-la.  

Para que os alunos entendessem um pouco mais sobre mobilidade e acessibilidade, realizamos 
um estudo do meio no Parque Portugal. Foi solicitado aos alunos que observassem a mobilidade urbana 
durante o percurso da escola até o lócus de pesquisa. Saímos da escola em um ônibus fretado e para 
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chegarmos ao parque tínhamos duas alternativas, a Rodovia Dom Pedro e a SP 111 que liga Monte Mor 
a Campinas, as duas vias estavam congestionadas e isso chamou a atenção da turma.  

Durante o trajeto alguns alunos perceberam que muitos carros que passavam por nós só tinha o 
motorista, e que eles poderiam estar em um transporte coletivo ou utilizando carona solidária, ações que 
diminuiriam o número de carros. Destacaram que muitos motociclistas andam no corredor e salientaram 
que isso poderia causar acidentes. As observações levantadas faziam parte de um questionário que 
tínhamos feito para observar o trajeto e anotar os pontos mais importantes para a pesquisa. 

No parque, viram muitos ciclistas, corredores, pessoas fazendo caminhada, passeando e 
perceberam o quanto a mobilidade está presente na cidade. Dentro do parque, tiveram a oportunidade 
de conhecer o bonde, um dos meios de transportes que tinham pesquisado e entrar em uma caravela que 
é uma réplica da Nau Anunciação que trouxe Pedro Álvares Cabral ao Brasil, em 1500. Quanta emoção 
em vivenciar este momento, pois entraram e puderam ter uma ideia de como as pessoas viajavam pelo 
mar naquela época. Um dos alunos ao ir ao porão perguntou se era ali que os negros eram trazidos para 
o Brasil e ficou bem impressionado, pois o espaço era pequeno para o número de pessoas que ali 
viajavam. 

Ao voltarmos para escola, passamos no aeroporto dos Amarais, onde os alunos tiveram 
oportunidade de avistar aviões alçarem voo e um helicóptero comercial que estava estacionado. Esse 
local desencadeou várias questões que foram levadas para serem pesquisadas na escola, como a 
diferença entre como o avião e o helicóptero alçam voos, como objetos tão pesados podem voar e qual 
tipo de combustível é utilizado nesses meios de transporte. 

O passo seguinte foi pesquisar qual o meio de transporte mais utilizado pelas famílias da turma, 
para descobrir essa informação, fizeram um questionário contendo perguntas relacionadas a como as 
pessoas se locomoviam no dia a dia. Com o resultado em mãos, colocaram as informações em um gráfico 
e descobriram que a maioria utiliza moto e bicicleta para se locomover.   

As informações pesquisadas foram registradas em caderno e depois elaborados textos coletivos 
nos grupos para serem arquivados no portfólio da turma. Todo material produzido foi exposto no Fórum 
Estudantil do programa Pesco - Pesquisa e Conhecimento na Escola. No evento, os alunos expuseram 
seus trabalhos em estandes e explicaram toda a dinâmica do projeto que desenvolveram para as pessoas 
que ali passavam.  

O projeto foi iniciado no mês de maio e terminou em dezembro, nesse tempo os alunos 
pesquisaram, vivenciaram e sistematizaram seus conhecimentos, tendo oportunidade de fazerem trocas 
com os alunos dos nonos anos, que estavam trabalhando o tema mobilidade e acessibilidade na escola. 
No projeto, os nonos anos, fizeram algumas marcações na escola para que se evitasse os esbarrões, pois 
todos sempre correm muito e já houve acidentes, até envolvendo alunos e professores. Na dinâmica, os 
alunos foram divididos em grupos e circularam pela escola respeitando as marcações, no final fizeram 
uma roda de conversa para refletirem sobre o que vivenciaram e todos concordaram que, assim como 
na rua, dentro da escola precisamos estar atentos ao nosso trânsito a fim evitar acidentes. 

A avaliação ocorreu de forma processual conforme o desempenho dos alunos no 
desenvolvimento de suas produções e participação no projeto. Afinal, como destaca Martins (2007), a 
verdadeira aprendizagem só se realiza plenamente quando é significativa, quer dizer, quando o aluno 
compreende o que as coisas significam para ele e envolve-se plenamente com a aprendizagem, 
interagindo com seus pares e com os professores. 
 
DISCUSSÃO COM A REVISÃO DA LITERATURA 
 No decorrer do projeto, percebeu-se que o grupo de alunos foi estimulado a ler mais, discutir 
com seus pares os novos conhecimentos e compartilhar com a turma suas descobertas. Como o caso de 
um aluno que projetou a maquete do seu bairro, com o auxílio da família, para explicar para os colegas 
como era o trânsito onde morava. Como enfatiza Martins (2017, p 23): 
 

(...)a pedagogia investigativa ou o ensino por projetos na escola -, destina levar os alunos não só a buscar 
informações, mas também a adquirir habilidades, mudar comportamentos, a ver as coisas de maneira diferente, a 

construir seu conhecimento de forma prazerosa e transformadora, pelas constantes interação, cooperação e 
criatividade (...)  

  
Como destaca Perrenoud (2004), colocar cada aluno numa situação de aprendizagem ótima, ou 

seja, com sentido, mobilizadora e ao mesmo tempo adaptada ao nível do aprendiz. 
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  Além disso, Demo (2017) destaca que o aluno que é incentivado a pesquisar e produzir 
conhecimentos, ao invés de reproduzir, tem mais chance de saber pensar, articular e compartilhar suas 
aprendizagens, pois quem sabe pensar sabe questionar e esse é o princípio da pesquisa. Nesse sentido, 
o trabalho em grupo proporcionou aos alunos a oportunidade de compartilhar as informações obtidas e 
discutir os pontos descobertos, dando um significado maior aos novos conhecimentos. 

O desenvolvimento do projeto, possibilitou aos alunos-participantes uma percepção mais ampla 
dos acontecimentos de seu dia a dia, como, por exemplo, a maneira que vem para escola, como seus 
pais vão para o trabalho e principalmente como a mobilidade urbana influencia na vida de toda 
população. Inclusive destacaram questões relacionadas ao trânsito interno da escola, citando acidentes 
ocorridos por falta de prudência e atenção. Ao professor, coube a organização do trabalho, orientar as 
progressões no processo da pesquisa, cooperar, administrar dispositivos de diferenciações e percursos 
individualizados e praticar uma avaliação a partir de critérios relacionados aos objetivos do projeto 
(PERRENOUD, 2004).   
 Ao observar as discussões dos alunos, o levantamento de hipóteses, as respostas compartilhadas, 
foi possível perceber a importância da curiosidade, da investigação e da descoberta. Como ressalta 
Martins (2001), o papel do professor é o de ajudar a aprender, de estimular e orientar a aprendizagem, 
sendo sua função elencar perguntas, direcionar pesquisas, articular discussões e instigar a curiosidade 
investigativa. 
 Nesse projeto o aluno foi instigado a observar a mobilidade urbana ao seu redor e como ela 
influencia em seu cotidiano, segundo Hernandez (1998), o melhor caminho para ensinar alguém a pensar 
é mediante a pesquisa, principalmente se ela estiver relacionada com a realidade do aluno, pois ele 
compreende que aquilo que está aprendendo tem relação com sua vida e pode usar esse conhecimento 
para transformá-la. Desse modo, o aluno passa a compreender que pode criar estratégias para aprender 
elencando conhecimentos adquiridos nos livros e em suas vivências.   
 Outro destaque do trabalho, está relacionado com as comparações que os alunos fizeram entre 
o bairro que moram e os bairros centrais, levantando questões como a preservação das calçadas, as casas 
enormes, ruas arborizadas e mais limpas, acesso facilitado a lojas, supermercados, praças e parques. 
Muitos questionaram os motivos que levaram o poder público a investir mais nas áreas centrais e deixar 
os bairros mais populosos e distantes abandonados. Como ressalta Martins (2001), por meio do 
questionamento contínuo da realidade e do uso dos meios investigativos os alunos deixam seu papel 
passivo e passam a ser sujeitos participativos e operantes de seu conhecimento. 
 No desenvolvimento do projeto foi possível perceber que “a relação entre conhecer e 
transformar não é de causa e efeito, no sentido de conhecer para transformar, mas se conhece para 
transformar e se transforma para conhecer” (FRANCO, 2017). Afinal, os alunos fizeram várias relações 
entre suas descobertas e suas realidades, como questões relacionadas à mobilidade e acessibilidade, 
sendo impelidos a intervir no espaço da escola para que as pessoas pudessem circular com maior 
segurança. 
  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 O trabalho com pesquisa nos primeiros anos do ensino fundamental tem buscado trazer um novo 
sentido para que o aluno se sinta motivado a aprender, pois como ressalta Demo (2017) o conhecimento 
se constrói com a prática e não passando horas sentado em uma cadeira ouvindo alguém falar. Segundo 
o autor, o tempo que uma pessoa consegue se concentrar no que alguém está falando é muito curto, por 
isso aulas dissertativas longas não agregam quase nada de aprendizagem aos alunos.  

O fazer, as descobertas e o protagonismo no processo de aquisição de novos conhecimentos 
colaboraram para a construção de uma aprendizagem significativa nos alunos envolvidos no projeto. 
Esta constatação reforça a importância de trazer a pesquisa para a sala de aula, pois, por meio dela foi 
possível perceber o envolvimento dos alunos ao se debruçarem na busca de respostas para seus 
questionamentos. Eles mantiveram-se sempre atentos, concentrados e discutiam com propriedade as 
informações levantadas. Esse tipo de trabalho, portanto, privilegia o desenvolvimento global dos alunos, 
explora maneiras de aprender, respeitando o ritmo, a identidade e a trajetória dos sujeitos envolvidos. 
 O grupo que no início do ano era muito agitado e desatento, passou a ouvir mais os colegas, 
argumentar com fundamentação e participar das aulas com entusiasmo, sendo possível perceber que até 
o número de faltas diminuiu. As aulas eram planejadas de acordo com as pesquisas, logo os alunos se 
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preparavam, estudando, lendo, se informando sobre os assuntos que seriam discutidos. Como acentua 
Demo (2017), estudar é fundamental tanto para o aluno quanto para o professor. Logo, é necessário que 
ambos se dediquem à leitura e aos novos conhecimentos para que elaborem os próprios textos e deixem 
de ser simples reprodutores e passem a ser autores.  

Com relação ao professor que trabalha com projetos de pesquisas, segundo Franco (2017), ele 
tem a possibilidade de articular o ser, o fazer e o estar na docência, tendo novas relações com os saberes 
docentes e ressignificando sua prática pedagógica, deixando de ser uma pessoa que transmite conteúdos 
e passa a ser um orientador de conhecimento. Nesse sentido o professor também tem que sair de sua 
zona de conforto e passar a ser produtor de sua aula, pois para exigir autoria é necessário ser autor. 

Fazer registros pontuais e reflexivos sobre a prática é um importante e essencial maneira de se 
apropriar daquilo que experimentamos, além de se constituir em uma memória e história do grupo. Os 
registros podem ser usados como ferramenta de avaliação do trabalho docente e do desenvolvimento 
dos alunos. Assim, pesquisar vai além de levantar dados, expor fatos, passa a ser produtor de 
conhecimento. 
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RESUMO: A experiência de ensino relatada a seguir é uma análise das vivências como professora coordenadora 
durante aplicação da Avaliação de Aprendizagem em Processo (AAP) em uma escola de ensino fundamental, anos 
finais, da rede pública do Estado de São Paulo, entre março e dezembro de 2020. A AAP é uma avaliação externa 
em larga escala, aplicada aos alunos do ensino fundamental ao médio.  No início de 2020, devido a pandemia da 
Covid-19, as escolas adotaram o ensino remoto emergencial. Foi preciso adaptar o modo de ensinar e avaliar ao 
novo momento vivenciado. A partir da análise, verificou-se que, ao impor às escolas a realização da avaliação 
durante o distanciamento, não contemplaram os objetivos da mesma, bem como, as relações entre aluno e 
professor, impedindo a troca de experiências, informações e conhecimento, além de mudar as relações afetivas e 
valores, impactando de forma negativa na aprendizagem dos alunos e no planejamento de ações de recuperação. 
É necessário repensar a política gerencial abrindo espaço ao diálogo e ao debate, construindo de forma coletiva e 
democrática políticas sobre o funcionamento das instituições de ensino em situações emergenciais, facilitando o 
acesso a plataformas educacionais utilizadas pelo governo afim de contribuir para uma aprendizagem significativa.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto Emergencial; Tecnologias da Informação e Comunicação. 
 
INTRODUÇÃO 

Em 2020, ao menos 192 países fecharam escolas no esforço de conter a proliferação do 
coronavírus. Segundo a UNESCO - Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, 
mais de 1,5 bilhão de estudantes, crianças e adolescentes foram atingidos pelo isolamento. Estima-se 
que 52 milhões de estudantes brasileiros, de todos os níveis, tenham sido afetados (PIERRO, 2020). 
Perante a pandemia e o fechamento temporário das escolas, o ensino remoto a partir do uso de 
plataformas on-line, videoaulas gravadas e compartilhamento de materiais digitais foi a estratégia 
adotada (CUNHA et al, 2020). Para Behar (2020), pelo caráter excepcional do contexto de pandemia, 
esse novo formato escolar é chamado de Ensino Remoto Emergencial (ERE)35, “uma modalidade de 
ensino que pressupõe o distanciamento geográfico de professores e alunos e foi adotada de forma 
temporária nos diferentes níveis de ensino por instituições educacionais do mundo inteiro”. A 
pesquisadora ainda complementa:“o ensino é considerado remoto porque os professores e alunos estão 
impedidos por decreto de frequentarem instituições educacionais para evitar a disseminação do vírus. É 
emergencial porquê do dia para noite o planejamento pedagógico para o ano letivo de 2020 teve que ser 
engavetado” (BEHAR, 2020, s.p). 

 
35 O ensino remoto se diferencia do ensino híbrido em alguns aspectos. O ensino híbrido ou blended learning, é 
uma modalidade de ensino que combina atividades presenciais e on-line. De acordo com Horn e Staker (2015), 
ensino híbrido é qualquer programa formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, on-line, com 
algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho e/ou o ritmo.  
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Com a pandemia a situação se agravou e a educação teve que ser reinventada. Com o intuito de 
sanar o problema a Secretaria do Estado da Educação de São Paulo (SEDUC), criou programas e 
projetos para prosseguir com a educação de aproximadamente quatro milhões de alunos matriculados 
no ensino fundamental e médio, o que corresponde a 36% do total de matrículas no Brasil. O objetivo 
do presente trabalho é relatar a experiência como professora coordenadora pedagógica no processo de 
aplicação, acompanhamento e monitoramento da AAP durante o ensino remoto, no ensino fundamental 
- anos finais de uma escola de Ensino Integral da rede estadual paulista da cidade de Hortolândia no 
período que corresponde ao ano letivo de 2020. 
 
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Desde o início da pandemia, a SEDUC vem desenvolvendo um conjunto de ações para prevenir 
a disseminação do coronavírus como o programa merenda em casa, centro de mídias SP, psicólogos na 
educação, educação conectada, entre outros. A partir de março de 2020 a dezembro de 2020, foram 
tomadas medidas mais intensas para evitar a proliferação do coronavírus. Inicialmente, a suspensão 
gradual das aulas presenciais e, nas semanas seguintes, a antecipação dos recessos escolares e férias 
docentes. Mas, contradizendo o conceito proposto pela SEDUC, a Associação dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP), defendeu a suspensão imediata das aulas, alegando que 
manter funcionários, professores e equipe gestores escola poderia promover a infecção e os mesmos se 
transformarem em transmissores do vírus para suas famílias e comunidades. Alegam que as unidades 
escolares não asseguram condições mínimas de higiene, como álcool em gel, desinfetantes, sabonetes, 
papel higiênico e, em algumas unidades, faltava até mesmo água. Defendiam a proposta que o governo 
deveria congelar os valores destes produtos para assegurar o acesso por parte da população mais 
vulnerável, que os salários dos professores fossem mantidos sem cortes e sem atrasos, sendo para os 
efetivos como para os categoria F, O e eventuais (APEOESP, 2020).  

Com a extensão das medidas de distanciamento social, a retomada das atividades escolares se deu 
de forma não presencial, a fim de que fosse possível a continuidade da aprendizagem dos alunos. 
Saviani; Galvão (2020), citaram que entre os quase 56 milhões de alunos matriculados na educação 
básica e superior no Brasil, 35% (19,5 milhões) tiveram as aulas suspensas devido à pandemia da Covid-
19, enquanto 58% (32,4 milhões) passaram a ter aulas remotas. Na rede pública, 26% dos alunos que 
estão tendo aulas online não possuem acesso à internet. 

Sabemos que as atividades presenciais são primordiais para a aprendizagem dos estudantes, tanto 
para seu desenvolvimento socioemocional, por meio das relações com colegas, professores e outros 
profissionais da escola para que aprendam a conviver com pessoas diferentes, quanto para o 
desenvolvimento cognitivo, aprendendo com o apoio mais próximo dos professores. De acordo com o 
artigo 32 § 4º da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino 
a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais (SÃO 
PAULO, 2020a). 

Desta forma, o calendário escolar foi adaptado às necessidades atuais. O desenvolvimento das 
atividades escolares não presenciais passou a utilizar recursos digitais, materiais impressos com 
orientações por meio de textos, estudo dirigido, pesquisas, entre outros, respeitando as especificidades 
e considerando os recursos disponíveis (SÃO PAULO, 2020c).  

Contrariamente, pesquisas reforçam as desigualdades de acesso entre estudantes brasileiros. 
Pesquisas realizadas em 2020 pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade 
da Informação (CETIC), apontam que 36% dos estudantes tiveram dificuldades para acompanhar as 
aulas por falta ou baixa qualidade da conexão à Internet e que este fato afeta a continuidade das rotinas 
educativas durante a pandemia, além de, as disparidades de acesso às Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) entre estudantes dos distintos perfis socioeconômicos também criam oportunidades 
desiguais para a aprendizagem.  O telefone celular foi o principal dispositivo usado para acompanhar as 
aulas e atividades remotas, enquanto 99,5% dos brasileiros acessam a internet pelo celular, apenas 45,1% 
o fazem por computadores. 

Segundo Pamplona, pesquisas realizadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), mostram que quatro milhões, trezentos mil de estudantes brasileiros entraram na pandemia 
sem acesso à internet, destes, 4,1 quatro milhões, cem mil estudavam na rede pública de ensino. Apontou 
ainda, que o acesso à internet e problemas de infraestrutura das escolas são os maiores entraves para o 
retorno às aulas presenciais. Cerca de 91 mil alunos da rede publicam do estado de São Paulo, por 
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exemplo, não acompanharam as aulas remotas nem entregaram nenhuma atividade letiva no ano 
(PAMPLONA, 2020). 

Estudantes, conectados por aparelhos celulares poderiam utilizar o aplicativo Centro de Mídias 
do Estado de São Paulo (CMSP) com dados patrocinados, caso não tivessem acesso à internet com 
frequência, cujo objetivo é garantir que todos os alunos tenham acesso a este recurso à internet assim, o 
acesso à internet só seria necessário para baixar o aplicativo. 

Inicialmente, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) 
foi contra a utilizar aplicativos para ministrar aulas durante o período de suspensão das aulas, alegando 
que o ensino a distância não se aplica a educação básica, pois os estudantes necessitam de interação, 
socialização e contato pessoal com seus professores e colegas para que o processo ensino-aprendizagem 
se realize (APEOESP, 2020). 

O Centro de Mídias do Estado de São Paulo (CMSP), é uma plataforma composta por dois canais 
digitais abertos e por um aplicativo que permite acesso a diversos conteúdo para professores e estudantes 
da rede estadual de ensino, com dados patrocinados pelo Governo do Estado de São Paulo. O objetivo 
deste programa, segundo o CMSP, é contribuir com a formação dos profissionais da rede e ampliar a 
oferta aos alunos de uma educação mediada por tecnologia, de forma inovadora, com qualidade e 
possibilitando ampliar os horizontes do ensino tradicional. Neste centro de mídia, as aulas são 
transmitidas a partir de estúdios de TV e podem ser acompanhadas, ao vivo, pelo aplicativo do CMSP, 
suas redes sociais, e, ainda, pelos canais digitais da TV Educação (Anos Finais, Ensino Médio e EJA – 
Educação de Jovens e Adultos) e da TV Univesp (Educação Infantil e Anos Iniciais). Os conteúdos 
apresentados ficam disponíveis para consulta de alunos e educadores no repositório, no site oficial do 
CMSP e a conexão pode ser realizada por meio de um pacote de dados patrocinados que após a 
autenticação, a internet para o uso do aplicativo CMSP em dados móveis será disponibilizada pela 
SEDUC (MENDONÇA; FÁVERO, 2020). Acreditavam, com isso, que estavam ampliando as 
possibilidades de ensino e aprendizagem, além de fomentar a cultura digital e permitindo maior conexão 
entre todos os integrantes da rede.  

 
Tudo isso é extremamente importante em uma realidade em que há mais de 4,5 
milhões de brasileiros sem acesso à internet banda larga e mais de 50% dos domicílios 
da área rural não possuem acesso à internet. Em uma realidade em que 38% das casas 
não possuem acesso à internet e 58% não têm computador (ANDES SN, 2020, p. 14 
apud SAVIANI; GALVÃO; 2021) 

 
Na experiência aqui citada, apenas 30 alunos de um total de 300 matrículas no ano de 2020, não 

possuíam acesso à internet em casa. No caso de estudantes que não dispusessem de nenhum recurso 
digital, seria necessária a realização de atividades em materiais físicos (tais como os cadernos do aluno, 
livros didáticos do PNLD, fascículos de atividades, livros de literatura, avaliações internas e externas 
e/ou listas de atividades impressas pelas escolas). 

Para iniciar este processo, inicialmente foi necessário focar na retomada de aprendizagens 
anteriores, especialmente aquelas que eram essenciais para a continuidade do processo de aprendizagem 
dos estudantes.  

Outra estratégia utilizada pela SEDUC com a intenção de oferecer oportunidades de 
aprendizagem a todos os estudantes, foi a utilização de materiais físicos, que poderiam ser amplamente 
utilizados pelos estudantes, tais como cadernos do aluno do São Paulo Faz Escola, Currículo em ação, 
Aprender Sempre, APP, Ler e Escrever ou EMAI, EJA Mundo do Trabalho e livros do PNLD. Além 
disso, podem ser utilizados outros recursos, tais como livros paradidáticos que os alunos tenham consigo 
para atividades de leitura. 

Mesmo com tantas mudanças para garantir a aprendizagem, foi preciso investir em formações 
para os docentes. As aulas de trabalho pedagógico coletivo (ATPC), as diretorias de ensino, a escola de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) e o 
Centro de mídias SP, passaram a oferecer conteúdo com foco na prática, incorporando novas tecnologias 
como ferramentas.  

Segundo o documento orientador atividades escolares não presenciais (SÃO PAULO, 2020), 
publicado em abril de 2020, os professores deveriam utilizar diferentes instrumentos de avaliação para 
acompanhar o processo de aprendizagem e incentivar o comprometimento com os estudos por parte dos 
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alunos, tais como: a realização dos roteiros de atividades; projetos ou pesquisas; AAP; instrumentos de 
forma discursiva; observação da participação e engajamento; e autoavaliação. 

Nenhum estudante deveria ser prejudicado em sua avaliação por não ter acesso a computador, 
internet ou outros recursos. E, caso houvesse estudantes que não conseguissem realizar as atividades 
não presenciais, estes, deveriam realizar atividades adicionais, aulas de recuperação e reforço e realizar 
avaliações a serem contabilizadas em suas notas no retorno das atividades presenciais. 

Com o intuito de acompanhar a aprendizagem dos alunos e a qualidade do ensino ofertado no 
período de pandemia, a SEDUC continuou a aplicação periódica da AAP. Mas, qual a real necessidade 
de a SEDUC aplicar estas avaliações durante o período de pandemia onde pouco ensino se foi ofertado 
a seus alunos?  

Segundo Vasconcelos (1994), avaliação é um processo abrangente da existência humana, que 
implica uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus esforços, suas resistências, suas 
dificuldades e possibilitar uma tomada de decisão sobre o que fazer para superar obstáculos. De acorde 
com Freitas et al (2009), destacam que a avaliação, mexe com a vida das pessoas. Ela que decide o 
destino do aluno, já que define se ele terá ou não acesso a mais conteúdos e a quais conteúdo.  Destaca 
também que a avaliação deve estar inserida em todo o processo de ensino/aprendizagem, sendo 
inclusiva, contextualizada para a realidade e pautada em cima do que foi estudada em sala de aula. Não 
deve ter caráter punitivo ou ser usada como barganha para troca de nota, mas sim, deve colocar no lugar 
o diálogo, a reflexão e a busca de resoluções de problemas da melhor maneira possível. A avaliação tem 
sinônimo de ajudar, auxiliar para a construção da aprendizagem. A avaliação é uma verdadeira 
oportunidade de o aluno mostrar todo seu envolvimento durante o fazer pedagógico do professor 
(CONCEIÇÃO, 2016).  

Em relação à Avaliação da Aprendizagem em processo (AAP) a secretaria, em 2011, passou a 
ofertá-la de forma obrigatória a todas as escolas da rede estadual e participação aberta as redes 
municipais e privadas (RODRIGUES, 2018). Segundo a SEDUC (2016), inicialmente, era voltada a 
apenas dois anos/séries e foi gradativamente sendo expandida e, desde 2015, abrange todos os alunos 
dos ensinos fundamental e médio. A iniciativa é uma avaliação externa em larga escala cujo foco, 
segundo a SEDUC, se estabelece na qualificação da oferta de ensino público. Tem como objetivo: 

 
[...] apoiar as ações de acompanhamento do desenvolvimento das propostas 
pedagógicas e do currículo nas unidades escolares; diagnosticar, por meio de 
instrumento padronizado, os aspectos da aprendizagem dos alunos que necessitam de 
atenção imediata; subsidiar as atividades de planejamento e replanejamento escolar 
no decorrer do ano letivo, especialmente; e de subsidiar as escolas e docentes, com 
orientações para elaboração de pautas conjuntas e individuais que resultem em planos 
de ação para os processos de recuperação da aprendizagem. (SÃO PAULO, 2017).   
 

A AAP, cuja concepção articula-se aos pressupostos do Sistema de Avaliação do Rendimento do 
Estado de São Paulo (Saresp) (RODRIGUES, 2018), está fundamentada no currículo oficial do estado, 
atualmente nomeado de currículo paulista e fornece indicadores de caráter qualitativo do processo de 
aprendizagem dos estudantes, segundo competências e habilidades desenvolvidas ao longo do percurso 
escolar e concebida sem a participação dos professores.  

Nas escolas, esta avaliação era aplicada de forma impressa, a secretaria produzia o material, 
encaminhado às diretorias de ensino, que por sua vez, distribuía as escolas.  Os educadores recebiam o 
manual “Comentários e Recomendações Pedagógicas”, desenvolvido por especialistas da pasta, que 
continha sugestões de trabalho para cada etapa da escolaridade. Durante a aplicação, os professores 
especialistas acompanhavam a execução das avaliações, apoiando, tirando dúvidas de enunciados, 
vocabulário, entre outros, para nortear a compreensão do aluno (SÃO PAULO, 2013). 

Com a retomada das aulas de forma remota, este processo teve que ser adaptado à realidade. A 
avaliação passou então a ser aplicada de forma digital, já que o momento não permitia a entrega do 
material físico na escola. Fato este que gerou grande desespero na gestão escolar, pois muitos não tinham 
em suas rotinas a inserção de estratégias digitais na sua prática docente.  

Segundo Luiza Tenente (2020), 83% dos docentes de todo o país ainda se sentem despreparados 
para ensinar à distância, pois as universidades não costumam abordar de forma aprofundada o uso de 
tecnologias no ensino. De acordo com a pesquisa TIC Educação 2018, apenas 42% dos docentes, quando 
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estavam na universidade, fizeram alguma atividade relacionada ao uso da internet na educação. Discute 
ainda que o problema poderia ser reparado por programas de formação continuada. Mas, pelo que o 
levantamento mostra, a solução não está sendo adotada: 77% dos professores de escola pública não 
participaram de cursos sobre o uso de computadores nas atividades escolares. As pesquisas também 
mostram quais são os principais problemas apontados pelos professores nas tentativas de adotar a 
tecnologia no dia a dia da escola. O número insuficiente de computadores conectados à internet é 
mencionado por 91% dos que trabalham na rede municipal e por 45% dos que estão em colégios 
particulares. A baixa velocidade de conexão é apontada por 85% dos docentes de escolas estaduais. 
Outras questões citadas são: equipamentos ultrapassados, falta de preparo para saber usar internet na 
educação e ausência de suporte técnico. 

Inicialmente, para aqueles que dominavam a ferramenta, as avaliações foram transformadas em 
formulários Google, o que facilitou muito a divulgação aos alunos com acesso aos recursos digitais e os 
professores ficaram à disposição dos alunos on-line, durante o período de trabalho, no dia das avaliações, 
para apoiar seus alunos em suas dúvidas. Mas como ficaria a situação de alunos que não possuem acesso 
à internet, nem conseguem ir periodicamente à escola retirar os materiais, principalmente por falta do 
transporte escolar? E aqueles que, mesmo tendo o acesso às aulas e atividades, não conseguem 
desenvolvê-las por falta de orientação/acompanhamento em suas casas? Considerando as diversas 
estruturas e níveis de escolaridade das famílias brasileiras, elas terão condições de fazer o 
acompanhamento dos seus filhos, cumprir as atividades pedagógicas e mediar o processo educativo dos 
alunos? Como fica, ainda, a situação daqueles estudantes que mesmo tendo direito aos dados de internet, 
patrocinados pelo governo, não possuem os equipamentos tecnológicos para ter acesso às aulas? 
(CUNHA et al, 2020). Estes questionamentos geraram grande desconforto aos gestores, pois além de 
ministrar tudo que estava acontecendo on-line, deveriam achar soluções para contemplar estes alunos.  

A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação preconizam a educação como 
direito e reforçam o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola 
(BRASIL, 1996). Sabe-se que, historicamente e em situações normais, esse direito já é negado a muitos 
pela desigualdade social marcante na sociedade brasileira. Com efeito, para alguns estudantes estar na 
escola é um desafio que antecede a aprendizagem. 

Diante da repercussão do uso do Google formulário, o compartilhamento das AAPs já produzidas 
entre coordenadores de toda a rede por meio de grupos de whatsapp e telegran, a secretaria viu a 
oportunidade de impor mais um programa de avaliações forma on-line. Criou a Plataforma de Atividades 
e Avaliação Formativa de São Paulo (CAED), o que reduziu ainda mais a autonomia dos professores. 
No Brasil, a proposta é padronizar tudo, desde currículo até o material didático, plataformas de 
aprendizagem, matrizes curriculares, avaliação, certificação. Professores sem autonomia de criar, de 
pensar e de educar não formaram crianças e jovens com capacidade própria de agir e viver em 
coletividades (GRABOWSKI, 2019). 

A autonomia da escola e dos docentes é gerenciada e está vinculada ao papel social e político da 
educação e das políticas educacionais vigentes. O que se nota, segundo diversas pesquisas, é a ação 
decisória das políticas públicas educativas continua centralizada e os professores só são chamados a 
participar na implantação das reformas, programas e projetos, inexistindo diálogo para a elaboração das 
mesmas, não propiciando a consolidação da democracia. Vale ressaltar que por meio das avaliações em 
larga escola, a SEDUC, procura padronizar a forma de trabalho obtendo assim controle do trabalho 
pedagógico, a partir da obtenção dos resultados nas avaliações externas, Saresp e AAP (RODRIGUES, 
2018).  

Esta Plataforma, o CAED, faz parte do Programa de Recuperação e Aprofundamento da 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Segundo a instituição, o objetivo é apoiar profissionais 
e estudantes da rede pública estadual no processo de ensino e aprendizagem, no que diz respeito 
principalmente, a priorização curricular, atividades escolares, avaliação da aprendizagem, orientações 
pedagógicas e desenvolvimento profissional (DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO SUL1, 2020). Os 
conteúdos, avaliações e sequências digitais, na plataforma, são disponibilizados de forma on-line, onde 
o aluno acessa diretamente ou pelo site da secretaria digital escolar com seu RA (Registro do Aluno) e 
senha.   

A realização pela plataforma CAED, não é um processo fácil. Muitos são os problemas 
encontrados até chegar no resultado. Começar pelo acesso dos alunos, que por vezes esquecem o seu 
RA e senha, tendo que solicitar que seja resetada pelos gestores e professores da escola. Com o excesso 
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de acessos, o sistema passa por instabilidades constantes, demorando horas para se estabelecer. Outro 
problema decorrente deste processo, é a dificuldade dos alunos em terminar as avaliações, visto que, 
após abrir o extenso caderno de provas com 26 questões, com longos textos, que demandam tempo para 
a leitura e análise, o aluno tem 48 horas para concluir e a instabilidade não possibilita a conclusão dos 
conteúdos dentro do prazo, fechando automaticamente o tempo hábil para a realização. Tais 
dificuldades, acabam por contribuir para o aumento da exclusão do aluno em seu processo avaliativo, o 
que contribui para uma visão negativa de si mesmo, levando-o a não acreditar em suas potencialidades.  

Um outro meio para a realização da AAP foi a disponibilização do aplicativo CAED na playstore 
google, que possibilitou a realização da avaliação de modo offline. Mas ainda se tinha a questão dos 
alunos sem acesso à internet ou sem aparelhos que suportassem a plataforma. Após, aproximadamente, 
10 dias do início do processo de realização da AAP, foi disponibilizado o arquivo das avaliações para a 
impressão deste material. Outro meio encontrado para a realização por estes alunos, foi convocá-los no 
presencial, disponibilizar os recursos tecnológicos com acesso à internet para que o realizassem mais 
rapidamente.  

 

 
  Gráfico 1. Resultados de desempenho na realização da APP no ano de 2019, por bimestre. 

 
 

 
         Gráfico 2.  Resultados de desempenho na realização da APP no ano de 2020, por bimestre. 
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 Os gráficos acima, mostram o desempenho dos alunos na AAP nos anos de 2019 e 2020. Ao 
comparar os dados, observamos que o desempenho no ano de 2020 caiu quando comparado com o ano 
de 2019. Apesar da queda, observa-se que os índices continuaram acima de 50%, mas devido ao aluno 
ter realizado on-line acredita-se que os dados sejam menores do que o evidenciado, pois durante a 
realização os alunos tiveram acesso a pesquisas na internet para responder as perguntas das avaliações. 
Muitos foram os impactos causados com o distanciamento social e o ensino remoto na aprendizagem 
dos alunos. Mesmo depois de tantos esforços dos professores e das escolas, ainda é evidente que muito 
mais precisa ser feito na educação pública para superar as defasagens provocadas pela pandemia da 
covid19. A grosso modo, o panorama indica que as organizações, sejam escolar ou não, não estavam 
preparada para lidar com as consequências impostas pelo distanciamento e isolamento social. 

Com o ensino remoto a dinâmica de interação com os alunos foi outra, as formas de 
comunicação com familiares mudaram e o conhecimento das tecnologias educacionais se tornou 
imprescindível. Os alunos também não estavam acostumados a rotinas mais pesadas de estudos em casa, 
ambiente no qual normalmente priorizavam atividades de descanso e entretenimento. De maneira geral, 
os estudantes não possuíam a maturidade para lidar com a autonomia imposta no ensino a distância. As 
dificuldades evidenciadas foram várias, como a falta de infraestrutura adequada para o ensino remoto, 
adequação da prática docente na mediação da aprendizagem e exclusão de estudantes de famílias mais 
pobres e de grupos específicos que moram distantes da escola, entre outros.  

A organização precária da SEDUC se manifestara, sobretudo, por meio da criação de programas 
como o CMSP e o programa de recuperação e aprofundamento, não contribuíram em sua totalidade com 
o engajamento dos alunos. O que não foi muito diferente com a aplicação da AAP. Segundo a SEDUC, 
a AAP, identifica o nível de aprendizagem dos alunos e auxilia os professores no desenvolvimento de 
ações para trabalhar com alunos que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, porém, as ações 
propostas apenas aumentaram a distância entre alunos e professores. Ao reduzir ainda mais a 
participação do professor no processo de aplicação, pois já não participava do processo de elaboração 
do material avaliativo, distanciou mediação da contextualização da avaliação a realidade do aluno o que 
teve um impacto negativo nos resultados esperados. Este momento, é importante para que o professor 
analise e reflita onde ocorreu falhas nas estratégias de ensino usadas, se obtiveram bons resultados ou 
não.  

Um outro ponto a ser discutido foi o despreparo da SE, que propôs a realização de forma digital 
sem conhecer a realidade de suas escolas. A plataforma implementada, não suportava a quantidade de 
acesso o que causou instabilidades no sistema, dificultando o acesso dos alunos, retardando o trabalho 
de monitoramento e busca ativa por parte dos professores. Por resultado deste processo, nem todos 
realizaram a avaliação, o que resultou em dados não concretos para se produzir novas ações, ou seja, 
não se era possível saber quais alunos apresentavam dificuldades com total certeza. Todo o processo 
então, torna-se desajustado e compromete a análise e a criação de ações para sanar os problemas 
identificados, ou seja, acaba indo na contramão do seu próprio propósito.  

As instabilidades e complicações de acesso a plataforma, tiveram um impacto negativo sobre a 
motivação do aluno na realização. Os cadernos de provas não são visualizados, pois não identificam o 
aluno, o ano/série e acabam criando vários transtornos e reclamações de pais e alunos. Outro fator que 
levou ao mesmo problema foi o acúmulo de atividades na plataforma que devido as instabilidades não 
dava tempo de os alunos realizarem, sendo necessário a ampliação dos prazos, mas os prazos de 
publicação das novas avaliações não foram alterados. Com isso, ao acessar a plataforma o aluno se 
assustava com a grande quantidade de avaliações e as realizava de forma aligeirada, sem a devida 
atenção.    

Para os docentes fica difícil orientar o aluno sobre algo que eles não têm acesso, bem como a 
avaliação e manual “Comentários e Recomendações Pedagógicas”, não permitindo um 
acompanhamento dos alunos de forma mais eficaz durante a realização das mesmas, considerando que 
a avaliação foi disponibilizada apenas no login do aluno. Freitas et al (2009) destacam que a avaliação 
é um processo que necessita ser assumido pelo professor e pelo aluno conjuntamente, visando ser um 
instrumento para gerar mais desenvolvimento. Não é outra a posição de Luckesi:  

 
O primeiro passo que nos parece fundamental para redirecionar os caminhos da 
prática da avaliação é a assunção de um posicionamento pedagógico claro e explicito 
[...] Decorrente deste, um segundo ponto fundamental a ser considerado como 
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proposta de ação é a conversão de cada um de nós [...] para novos rumos da prática 
educacional. Conversão, aqui, está citada no sentido da conscientização e de prática 
desta conscientização (LUCKESI, 1984, p. 13). 

 
Outro ponto a ser considerado foi a falta de um aparelho eletrônico que comporte o acesso à 

plataforma ou ao aplicativo do CAED, o que foi também uma das reclamações dos familiares. Aparelhos 
já ultrapassados não suportam o aplicativo que permite baixar a AAP e trabalhar com ela offline, ainda, 
se faz necessário dizer que há uma grande porcentagem dos alunos sem aparelhos eletrônicos para acesso 
ao CAED, ou a internet, o que demandou a impressão das avaliações e entrega, destes materiais, nas 
residências dos alunos por algumas vezes. Estes mesmos alunos, ao menos, tiveram as mesmas 
possibilidades dos alunos com acesso e recursos tecnológicos, como o apoio de seus professores, 
mediando o acesso ao conhecimento, o que contribuiu, ainda mais, para impactos negativos em suas 
aprendizagens.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação se constitui necessariamente como uma relação interpessoal, implicando, portanto, 
a presença simultânea dos dois agentes da atividade educativa: o professor com seus alunos (SAVIANI; 
GALVÃO, 2020). Tais relações são mais amplas do que apenas interagir, mas sim, segundo Vygotsky, 
uma relação de cooperação, de respeito e de crescimento (PINTASSILGO, 2010).  

O “ensino” remoto foi colocado como única possibilidade de substituição ao funcionamento das 
escolas. Tal alternativa é precarizada e não atende minimamente ao que defendemos que seja ofertado 
pela educação pública de nosso país. 

Ao analisar a aplicação, o acompanhamento e o monitoramento da Avaliação da Aprendizagem 
em Processo, fica evidente que as relações interpessoais entre aluno e professor, como não foram 
respeitadas. Segundo Leite; Tassoni (2002) as práticas pedagógicas devem ser sempre permeadas por 
sentimentos de acolhimento, simpatia, respeito e apreciação, além de compreensão, aceitação e 
valorização do outro, favorecendo a autonomia e fortalecendo nos alunos a confiança em suas 
capacidades e decisões. Durante o momento de aprendizagem, todas as partes envolvidas trocam 
experiências, informações e conhecimentos. Portanto, os professores precisam praticar a afetividade na 
escola, constituindo valores, ensinando o respeito, a amizade, a solidariedade. Sendo assim, a dinâmica 
flui melhor quando se mantém uma relação positiva, o que também contribui para se manter a motivação 
em sala. 

A avaliação não apoiou o acompanhamento do desenvolvimento da proposta pedagógica do 
estado e do currículo paulista nas unidades, pois o mínimo de habilidades fora ensinadas e o mínimo de 
alunos foram atingidos durante as aulas on-line, ficando muitos outros ou sem acesso ou sem participar 
das transmissões no CMSP e com isso fica difícil diagnosticar os aspectos da aprendizagem dos alunos 
que necessitam de atenção imediata, bem como planejar atividades escolar no decorrer do ano letivo de 
recuperação e propor um planos de ação para os processos de recuperação da aprendizagem. Neste 
processo, será preciso retomar habilidades anteriores para prosseguir com as habilidades do ano/serie 
em questão. 

Diante do imposto com o uso de diversas plataformas para a aplicação, verificou-se que não foi 
eficiente para o trabalho docente e tão pouco para a aprendizagem do aluno. Para o professor, houve 
acúmulo excessivo de trabalho, dificuldades de acompanhamento e monitoramento e por consequência 
buscas ativas constantes daqueles que não realizaram a avaliação. As formas de padronizar e controlar 
o trabalho pedagógico, não dão a liberdade de o professor, no chão da escola, desenvolver possibilidades 
para cada caso. Para o aluno, desmotivação, sentimento de incapacidade, autoestima negativa e por 
consequência, realização com baixa qualidade.  

Fica evidente que a SEDUC quer provar a necessidade de se obter o controle sobre a retomada 
do ensino presencial. Com a centralização dos dados em uma plataforma única, ela mostra que a 
aprendizagem está decaindo e que os alunos precisam retornar às salas de aulas. Assim sendo, faz-se 
necessário que a SEDUC repense a sua política gerencial abrindo espaço ao diálogo e ao debate para 
outras tantas possibilidades que poderiam ser pensadas coletivamente a fim de construir 
democraticamente políticas sobre o funcionamento das instituições durante a pandemia.  

Sendo assim, trabalhar com uma única plataforma, de fácil acesso e que comporte a grande 
maioria alunos da rede, logado, seria um meio para engajamento dos alunos de forma a contribuir com 
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o processo de ensino aprendizagem, a fim de se obter resultados concretos para desenvolver ações 
significativas e concomitantes com o momento em que o aluno está vivenciando o conteúdo. 
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RESUMO: Dentre as várias questões relacionadas à inclusão de pessoas surdas na sociedade, as 
dificuldades em relação à aprendizagem são comumente atribuídas às causas inerentes à surdez. Dessa 
forma, a educação de estudantes surdos tende a interferir na formação de profissionais licenciados, como 
no curso de Letras, já a partir da formação inicial. Este relato tem como objetivo compartilhar o percurso 
ainda em construção de um graduado em Letras que busca pela formação continuada focada no ensino 
de Língua Portuguesa na modalidade escrita como segunda língua sob a perspectiva bilíngue. Além da 
formação inicial iniciada em 2008, são trazidas as vivências como discente em cursos na área da Língua 
de Sinais Brasileira (Libras) e como pessoa ouvinte em contato com as comunidades surdas desde 2014, 
interseccionadas pelo arcabouço teórico da legislação, iniciada pela Lei nº 10.436/2002, regulamentada 
pelo Decreto nº 5.626/2005, e de referenciais teóricos linguístico e educacional sobre a Libras, como a 
pioneira obra de Quadros (2004), contemplando Gesser (2009) e Oliveira & Figueredo (2017), além de 
outros autores. Consolidando o trabalho, suscita buscar a compreensão da temática considerando a 
perspectiva bilíngue a mais adequada por ser sociointeracionista, contudo refletindo aspectos 
importantes do seu desdobramento sob o sistema educacional disponível. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Surdez. Bilinguismo. Língua Portuguesa. Segunda Língua. Escrita. 
 

EXPERIENCE REPORT AS GRADUATE DEGREE IN LANGUAGE: 
THE IMPACT OF LIBRAS ON CONTINUOUS FORMATION 

 
ABSTRACT: Among various issues related to the inclusion of deaf people in the society, the difficulties 
about learning are commonly attributed to the inherent causes to deafness. That is why education of deaf 
students has interfered in the formation of teaching professionals, as in the Language course, since he 
initial graduation. This report aims to share the path, which has been under construction, of a graduate 
in Language who pursues continuous formation focused on teaching written Portuguese as a second 
language from a bilingual education. Besides the initial degree started in 2008, experiences as a student 
of courses in the area of Brazilian Sign Language (Libras) and also as a hearing person in contact with 
deaf communities since 2014 are brought, overpassed by the theoretical framework based on the 
legislation, initiated by the Law no. 10.436/2002 regulated by the Decree no. 5.626/2005, and also on 
linguistic and educational theoretical references concerning Libras, such as Quadros'(2002) pioneering 
book, contemplating Gesser (2009) and also Oliveira & Figueredo (2017), in addition to other 
researchers. Consolidating the report, it arouses the search for the aim comprehension considering the 
bilingual perspective as the most appropriate for being social interactionist, nonetheless considering 
important aspects of it revealed by the available educational system. 
 
KEYWORDS: Deafness. Bilingualism. Portuguese. Second Language. Writing. 
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INTRODUÇÃO 
Relato de experiência explorando o impacto da Libras na formação continuada de um graduado 

em Letras desde a formação inicial em 2008 até meados de 2021, culminando no interesse pela pesquisa 
no ensino de Língua Portuguesa (LP) na modalidade escrita como segunda língua (L2) sob a perspectiva 
bilíngue.   

Para o percurso explorado foram selecionadas as vivências mais impactantes como discente, tanto 
do curso de licenciatura e bacharelado em Letras quanto de cursos na área da Libras dentro e fora da 
academia, assim como, pessoa ouvinte em contato com as comunidades surdas. Como fio condutor para 
a apreensão do impacto da Libras nessas experiências, encontra-se um arcabouço teórico que perpassa 
a narrativa clarificando todo o aprendizado, tal como, Carvalho, Cavalcanti & Silva (2019), Freire 
(1996), Gesser (2009), Klimsa (2011), Oliveira & Figueredo (2017), Quadros (2000, 2004 e 2019), 
Skliar (1997) e Stumpf (2005) e, ao mesmo tempo, leva em consideração a legislação, iniciada pela Lei 
nº 10.436/2002 que é regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005. 

Toda essa trajetória tem sido determinante para a definição do objeto de estudos na área da 
educação de estudantes surdos em outros níveis acadêmicos. Constata-se a importância de identificar e 
analisar a emergência das pesquisas acadêmicas acerca do ensino de LP para surdos no ensino básico, 
abrangendo o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio. Por fim, somam-se a isso, a relevância da Libras 
no contexto social, a presença singular dos profissionais da educação e a (re)leitura da realidade que 
impactam na formação continuada desses profissionais. 
 
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Diante da Lei nº 10.436/2002 (BRASIL, 2002) que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) e do Decreto nº 5.626/2005 (BRASIL, 2005) que a regulamenta, além do seu reconhecimento 
linguístico, a Libras passou a ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação 
de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior e nos cursos de Fonoaudiologia. 
Dentre os prazos determinados pelo decreto, a inserção desse componente curricular iniciou-se 
prioritariamente nos cursos de Educação Especial, Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras, ampliando-se 
progressivamente para as demais licenciaturas e tendo sua completude no prazo final de 10 anos a partir 
da vigência do decreto. Ainda que incipiente, surgiram cursos de nível técnico e superior para a formação 
de profissionais habilitados para trabalharem com a surdez. À medida que o tempo passou, esses 
profissionais têm visado a inúmeras discussões dos processos de trabalho com os surdos em diversos 
âmbitos, principalmente no âmbito educacional com o ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, em 2006, iniciei os meus estudos em nível superior no curso de Educação Física. 
Contudo, só em 2008, após transferido para o curso de Letras é que acabei sendo submetido, ainda que 
minimamente, às determinações prescritas pelo decreto que exigiam o cumprimento de uma disciplina 
de Libras cuja função era promover um contato inicial com os sinais da língua. Mesmo num curso 
superior na área das Letras, as línguas de sinais não configuravam parte dos conteúdos a serem 
abordados. Debruçar-se sobre os estudos das línguas de sinais era algo muito remoto e desconhecimento 
para grande maioria das pessoas que não tinham contato com surdos. Essa era a minha situação. Até 
aquele momento, eu não tinha tido nenhum contato com pessoas surdas.      

Passadas quase duas décadas desde a lei que dispõe sobre a Libras, constata-se que essa língua 
tem ganhado maior notoriedade e que a comunidade surda tem tido maior visibilidade gradativamente. 
Em decorrência disso, é notório o aumento da produção científica na área da surdez, incluindo a área da 
educação de surdos, conforme constatado na revisão integrativa da literatura realizada por Carvalho, 
Cavalcante e Silva (2019) acerca do ensino de LP para surdos. 

Por coincidência, no final de 2014, iniciei os meus estudos por meio de cursos e de workshops na 
área de Libras que me levaram a ter contato com a literatura sobre essa língua, mas fora do universo 
acadêmico. Foi o momento quando iniciei, ainda de forma muito tímida, o meu contato com as 
comunidades surdas e passei a adquirir a língua de sinais. A sensação era de que apenas o contato com 
os surdos fosse suficiente para adquirir conhecimentos sobre o universo surdo. Passei a ser um usuário 
da língua de sinais, contudo não compreendia o seu funcionamento e o seu sistema. 

Diante da dificuldade de aprender essa língua de modalidade visual, por não conseguir 
compreender o seu funcionamento, iniciei a busca por referências na literatura. Como uma das obras de 
referência a respeito da Libras tem uma abordagem de estudo por meio da linguística gerativa, uma 
perspectiva da ciência da linguagem dedicada exclusivamente à dimensão cognitiva das línguas 
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humanas em geral, então voltei para a academia. Devido à incompreensão dessa área de estudos, foi 
quando me senti desamparado e, por fim, senti a necessidade de voltar para universidade. Sendo assim, 
ainda em 2015, participei como aluno especial em duas disciplinas voltadas para estudos da teoria 
gerativa na pós-graduação stricto sensu em uma universidade estadual. Desde então, tentando conciliar 
a vida profissional com a curiosidade, dentre vários cursos sobre temas diversos a respeito da Libras, 
realizei dois cursos sobre o ensino de LP na modalidade escrita como L2: o primeiro foi ofertado por 
uma instituição de ensino superior particular no ano de 2017; e o segundo, por um centro de apoio e 
suporte à inclusão da educação especial do estado de Mato Grasso, em 2018. Nesse momento, dei conta 
de que esse seria o assunto pelo qual passaria a me interessar profundamente. 

Mais recentemente, a partir da possibilidade de aprofundar os meus conhecimentos na área da 
inclusão, comecei os meus estudos de pós-graduação lato sensu na área de formação docente em 
educação para inserção social, ofertado por uma instituição federal. No término desse mesmo ano, 
focado exclusivamente na área de Libras e de educação de surdos, surgiu também a oportunidade de 
iniciar os meus estudos de pós-graduação lato sensu no curso de formação profissional para tradutores, 
intérpretes e docentes em Libras em uma instituição superior privada. Por fim, no segundo semestre de 
2020, matriculei-me no curso de ensino superior em Letras-Libras bacharelado, na modalidade a 
distância, em uma universidade estadual. 

O caminho percorrido até aqui é bastante tortuoso tanto dentro quanto fora do meio acadêmico. 
É justamente partir dessas vivências de formação dentro e fora das instituições acadêmicas que 
configuram a descrição de minha experiência na aquisição do conhecimento sobre o tema proposto neste 
relato. 
 
DISCUSSÃO COM A REVISÃO DA LITERATURA 
 Nesta etapa do trabalho, além da formação inicial em Letras iniciada em 2008, são trazidas as 
vivências como estudante em cursos na área da Libras e como pessoa ouvinte em contato com as 
comunidades surdas desde 2014, acrescidas da formação continuada acadêmica até o presente momento. 

Ainda na graduação no ano de 2008, iniciando o vínculo de estudos nas áreas científicas das 
línguas/linguagens, linguísticas e literaturas a partir do curso de Letras: Português-Inglês, sob as 
modalidades licenciatura e bacharelado concomitantemente, foi quando houve a determinação da 
instituição no cumprimento obrigatório de uma disciplina eletiva de Libras por parte dos seus discentes. 
Se tratava de cumprir as exigências do segundo parágrafo do art.3ª do Decreto nº 5.626/2005 (BRASIL, 
2005), contudo, o conteúdo se resumia a uma única disciplina adicionada à parte na grade curricular do 
curso e fora do seu horário. Até então foi o único contato com um fragmento da Libras proporcionado 
pelo curso, sem nenhum esclarecimento sobre seus aspectos históricos, linguísticos e culturais. 
Curiosamente, eu já havia cursado essa mesma disciplina de forma opcional no curso superior 
interrompido no ano anterior. Sendo assim, fui dispensado e passei os cinco anos subsequentes da minha 
formação na área de Letras estudando linguística das línguas naturais, entretanto sem nenhuma alusão 
às línguas de sinais. 

No final do ano de 2014, já graduado e tentando me inserir na área da educação regular, iniciei 
um curso de Libras numa instituição de idiomas. Diferente daqueles que têm contato com a comunidade 
surda, até então uma comunidade linguística desconhecida por mim mesmo sendo um profissional 
formado em Letras, deparei-me conscientemente pela primeira vez como um licenciado e bacharel em 
Letras sem conhecimento algum sobre as línguas naturais de modalidade visual e espacial diferente das 
de modalidade oral prestigiadas majoritariamente, inclusive dentro do ambiente acadêmico do qual eu 
havia sido formado. O que destoa com o que é mencionado por Faraco (2005) ao evidenciar que, diante 
qualquer língua humana, do ponto de vista exclusivamente linguístico, não há como fazer diferenciação 
das línguas, nem mesmo dentre as suas respectivas variedades, em termo de melhor ou pior já que todas 
têm organização e todas servem para articular a experiência dos grupos que as usam. Além disso, o autor 
complementa explicando que a diferenciação de valorização entre as línguas e suas variedades cria-se 
socialmente por razões políticas, sociais e/ou culturais. Essa é uma referência básica utilizada na 
disciplina de Teorias Linguísticas, ofertada no último semestre do curso de Letras, mas cursada 
antecipadamente no ano de 2010. Leitura que contribuiu com rupturas de preconceitos linguísticos 
cultuados em minhas práticas pedagógicas. 

Quando iniciei o curso de Libras, no final de 2014, deparei-me com muitas inquietações a 
respeito dos aspectos linguísticos dessa língua de sinais. Apesar da formação em Letras, o meu olhar 
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para a Libras sob a perspectiva linguística não havia sido instigado, portanto não conseguia refletir sobre 
essa língua cientificamente. Por indicação de professores de Libras que acolheram minhas dúvidas a 
respeito da estrutura e do funcionamento linguísticas das línguas de sinais, tive o contato com a obra 
“Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos”, de Quadros (2004). Uma obra completamente 
desconhecida por mim, mas que já figurava grande referência nos estudos linguísticos da Libras por 
todo o país e que perdura até hoje. Em se tratando de uma obra que aborda o assunto de forma bem 
detalhada para aqueles que desejam respostas para as questões relacionadas à Libras e aos surdos, a obra 
tem como diretriz os estudos linguísticos referenciados a partir das pesquisas desenvolvidas inicialmente 
pelo estudioso chamado William Stokoe, nos anos 1960, utilizando a Língua de Sinais Americana 
(ASL)36. É a partir dessa obra que, na seção sobre línguas naturais, Quadro (2004, p.24) clarifica a 
legitimidade do reconhecimento das línguas de sinais como línguas naturais ao explicar que “os seres 
humanos podem utilizar uma língua de acordo a modalidade de percepção e produção desta: modalidade 
oral-auditiva (português, francês, inglês, etc.) ou modalidade visuoespacial (língua de sinais brasileira, 
língua de sinais americana, língua de sinais francesa, etc.)”. Desde então, essa obra tem sido 
constantemente (re)utilizada para esclarecimentos sobre a linguística e a língua de sinais brasileira: a 
fonologia, a morfologia e a sintaxe espacial das línguas de sinais, possibilitando o aprofundamento dos 
estudos na área, desmistificando mitos e preconceitos a respeito das línguas de sinais propagados pela 
falta de conhecimento. Tem sido, desde então, um processo de desconstrução e construção de um vasto 
conhecimento em relação à área da surdez. Inicia-se um vasto caminho percorrido repleto de formações 
na área. Tendenciado pela minha formação acadêmica, passei a me interessar pelo ensino de LP para 
surdos diante das peculiaridades contrastivas entre ambas as línguas. 

Nos anos subsequentes, 2016 e 2017, além do contato com membros das comunidades surdas 
iniciado em 2014 e 2015, principalmente de alunos surdos e de profissionais na área da educação, passei 
a ter experiências que corroboravam a compreensão do agravamento da dificuldade de comunicação em 
sala de aula entre alunos surdos e professores ouvintes no ensino regular e da dificultosa tarefa de se 
obter êxito com o ensino da escrita e da leitura de LP. Apesar da escola inclusiva receber alunos com 
diversas especificidades, configura-se um cenário que exige que professor tenha algum conhecimento 
em relação a esses casos, como lidar com a surdez por exemplo, mas não se tem tais conhecimentos na 
formação inicial e, uma vez já trabalhando, capacitar-se em outras áreas acaba sendo bastante custoso. 

Sem ainda compreender o impacto da escrita e da leitura em LP na vida de uma pessoa surda, 
por se tratar de  uma área de estudos em estágio inicial no país até aquele momento, por meio do 
conhecimento da obra “Português para deficiente auditivo”, escrito por Gotti (1992), constata-se uma 
configuração de trabalho a partir da difusão de propostas de ensino de LP alicerçadas na aquisição da 
língua oral como dominante devido ao seu prestígio social. Inclusive o mesmo autor contribui para a 
legitimação da aquisição da LP sob um viés artificial e forçado por meio da oralização como subterfúgio 
essencial para o seu aprendizado, reduzindo, dessa maneira, o aprendizado de LP a uma mera aquisição 
de vocabulário. A importância da linguagem para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo não 
tem como ser negada, mas a aquisição de uma língua natural se faz necessária para o desenvolvimento 
integral do ser humano. Freire (1996) nos faz refletir sobre o mundo não ter uma inteligibilidade inata, 
sendo a inteligência humana que confere sentidos ao mundo, que teoriza realidade com recursos 
inventados pelos seres humanos. O que faz o mundo inteligível e compreensível é a inteligência humana. 

Como é de se pensar ainda nos dias atuais, acredita-se que todo surdo sabe língua de sinais 
naturalmente, ou que a língua de sinais é a tradução literal das palavras da LP pelos sinais em Libras ou 
a mera soletração do alfabeto manual, como explicado por Gesser (2009). Tais constatações, assim como 
outras, colaboram para o aumento da barreira linguística enfrentada pelos surdos, o que dificulta, 
principalmente, a aquisição de quaisquer conhecimentos dentro e fora do contexto escolar. Sem a sua 
língua materna adquirida, como o sujeito surdo poderia aprender? Ou então, como aprender uma língua 
cuja modalidade difere da sua? Quadros (2019) dedica-se a elucidar os estudos em linguística aplicada, 
discutindo tanto o ensino da Libras quanto o ensino de LP para surdos. Ao contrário dos ouvintes que 
adquirem a sua língua materna naturalmente no convívio social a partir de sua própria família, a autora 
pontua que a aquisição da Libras que é a língua natural do surdo acontece principalmente no espaço 
escolar. Estima-se que 95% das crianças surdas são filhas de pais ouvintes e que, portanto, na maioria 
dos casos, não dominam a língua de sinais ou a rejeitam (SKLIAR, 1997). 

 
36 Em inglês: American Sign Language. 
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Por muito tempo, mas ainda permeando a contemporaneidade, os surdos têm lutado 
fervorosamente para não serem reconhecidos com sujeitos deficientes e incapazes a serem curados por 
meio da oralização. Para além das questões da identidade surda na qual, sob os vieses cultural e 
socioantropológico, é negado o status de deficiência atribuído aos surdos, Gesser (2009) reflete sobre a 
importância do reconhecimento e da aceitação das diferenças entre as pessoas, principalmente a respeito 
dos surdos. Por vezes, eles têm ocupado espaços das salas de aulas sendo cobrados a aquisição do 
sistema da escrita e leitura da língua oral, além de todos os demais conteúdos, a partir da instrução na 
própria língua oral com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua Portuguesa, como é 
assegurado pelo art. 22, item II, do Decreto nº 5.626/2005 (BRASIL, 2005). Gesser (2009) ainda 
complementa dizendo que é comum o relato da falta de êxito entre a grande maioria dos surdos, 
principalmente para a maioria que não é oralizada e não tem o domínio da Libras. Na prática, esse é um 
grande desafio para os alunos surdos, principalmente no espaço escolar, onde a maioria é ouvinte usuária 
da LP, língua utilizada exclusivamente para o ensino. 

Iniciando os estudos a respeito da educação de surdos com foco no ensino da LP, iniciado no 
final de 2017, faz-se necessária uma breve explanação a respeito da história da educação de surdos no 
Brasil. Como apontam Oliveira & Figueredo (2017), constata-se, um percurso no qual a história a 
respeito da educação dos surdos sempre foi referenciada sob modelos existentes voltados aos ouvintes 
que podem ser analisados sob dois vieses: as abordagens de ensino para as comunidades surdas e o 
reconhecimento da língua de sinais. Sumariamente, no primeiro viés, a história da educação de surdos 
reflete sobre as seguintes concepções e suas respectivas fundamentações: o oralismo, a abordagem 
bimodal/comunicação total e o bilinguismo, sendo esse último priorizado. Por sua vez, o bilinguismo 
impacta diretamente no segundo viés, pois a língua de sinais é apresentada enquanto a primeira 
língua/língua materna (L1) do surdo a partir de fundamentos linguísticos, além de ter o seu 
reconhecimento como língua da comunidade surda por decretos oficiais e que considera a língua oral na 
modalidade escrita como a segunda língua (L2). Portanto, na perspectiva bilíngue, ensinar a LP como 
uma L2 para os surdos deve ser entendida como a aquisição da escrita. 

Ampliando o contato com membros das comunidades surdas desde 2018, principalmente na 
esfera acadêmica, ficou evidente a importância de se observar como a comunicação por meio da leitura 
e da escrita em LP faz parte integrante das pessoas surdas. Por conta disso, atendendo às recomendações 
de que a educação de surdos em LP considera a língua de sinais como L1 e a língua oral na modalidade 
escrita como L2, pensou-se em buscar compreender a complexidade que se configura essa proposta do 
ensino de LP na educação de surdos no âmbito escolar. Em nenhuma escola por onde passei ou por onde 
tem passado os estudantes surdos que tenho tido contato, apesar do reconhecimento efetivo da língua de 
sinais como a L1 para pessoas surdas, não há o uso dela como língua de instrução e tampouco conhecida 
e usada pela maioria das pessoas nesse contexto. Infelizmente, constata-se o contrário. Sendo assim, 
constata-se que  

 
“são necessárias mudanças na estrutura escolar, no que diz respeito à validação dos 
direitos linguísticos dos surdos, uma vez que as relações didático-pedagógicas 
consideram as peculiaridades das diferentes modalidades de ambas as línguas, bem 
como a relação entre língua, cultura, identidade do surdo e interação, fatores 
fundamentais em seu desenvolvimento escolar e social. (OLIVEIRA & 
FIGUEREDO, 2017, p.173)” 
 

Ser bilíngue, até então, não tinha me instigado a refletir sobre a função social das línguas 
envolvidas nas interações entre o usuário delas com o mundo. Por mais que haja variações a respeito da 
definição desse termo entre autores, deparei-me com Quadros (2019) que aplica o termo àqueles que 
usam duas ou mais línguas no seu cotidiano. Essa variabilidade entre a língua de sinais e a língua oral 
ocorre naturalmente com as pessoas surdas, principalmente no contexto escolar. A autora ainda pontua 
a necessidade de se discutir como configurar a educação bilíngue para surdos. Além de servir como 
ponto de partida para questões políticas a respeito de todas as questões intrínsecas às condições e modos 
de vida dos surdos, (Quadros, 1997; Svartholm, 2010, apud Quadros, 2019, p. 158) explicam que “a 
educação bilíngue reconhece as diferenças entras as línguas, as diferenças textuais, linguísticas e 
políticas implicadas pelas comunidades envolvidas: as comunidades surdas e as comunidades ouvintes 
locais reconhecem suas culturas, identidades e línguas.” Sendo assim, deve se ter o cuidado de realmente 
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organizar a educação bilíngue para que as línguas compartilhem os espaços da escola de igual para igual. 
Tal fato é muito importante, pois “a relação com a língua portuguesa precisa ser construída com a 
desconstrução do ‘fonocentrismo’”, como ressaltados por Quadros (2019, p.162 apud DERRIDA, 
1967). 

A partir do que tem sido proposto anteriormente e de forma sintética, o percurso percorrido 
consolidou a intensão de buscar conhecimentos sobre a educação de surdos, contudo mais 
especificamente, num recorte que abranja o ensino de LP na modalidade escrita para estudantes surdos 
dentro de uma perspectiva essencialmente bilíngue na Educação Básica a partir dos anos finais do 
Ensino Fundamental II (EF II) até o último ano do Ensino Médio (EM). Por isso iniciou-se a procura 
por oportunidades de formação na área, ainda que profissionalmente não tenha nenhum envolvimento 
com o ensino regular ou com pessoas surdas. 

A partir da possibilidade de aprofundar os meus conhecimentos na área da inclusão, foram 
encontrados dois cursos de pós-graduação lato sensu: um na área de formação docente em educação 
para inserção social, ofertado por um instituo federal; e outro exclusivamente na área de Libras e de 
educação de surdos por meio da formação profissional para tradutores, intérpretes e docentes em Libras, 
em uma instituição superior privada. Por fim, no segundo semestre de 2020, por meio de um edital 
publicado por uma universidade estadual, iniciei os estudos no curso de ensino superior em Letras-
Libras bacharelado. Sumariamente, a partir das especificidades de cada curso, todos têm oportunizado 
e colaborado intensa e significativamente para a evolução do conhecimento de interesse expressado 
neste trabalho. 

Ainda na perspectiva bilíngue da educação de surdos com o ensino de LP na modalidade escrita, 
surpreendentemente, ao estudar introdutoriamente SignWriting37 no curso de Letras-Libras, apesar da 
restrição de atuação profissi0onal ser a partir do EF II, constatou-se a importância da alfabetização do 
aluno surdo em Libras, entretanto abrangendo um sistema de escrita próprio das línguas de sinais ainda 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental I (EF I).  

Apesar da escrita de sinais ainda ter sido pouco explorada, segundo Stumpf (2005), aprender a 
escrever nas duas línguas, tanto de modalidade visual quanto da auditiva, seria uma consequência lógica 
para a criança surda. Podendo, portanto, contribuir significativamente ao bilinguismo pleno. Em relação 
a importância da introdução da escrita de sinais no auxílio da aprendizagem de Libras às crianças surdas, 
apesar de não ser o foco temático apresentado neste trabalho, julga-se necessária a constatação de que o 
trabalho com a escrita de sinais tem uma importância expressiva na educação de surdos já que esse 
processo estabelece uma relação de significação entre o que está escrito e o que é dito na própria língua 
de sinais, conforme Quadros (1997). Além disso, a mesma autora (2000) salienta que é uma fase de 
imersão nas relações cognitivas estabelecidas através da língua de sinais para organização do 
pensamento.  

Durante a alfabetização por meio de uma escrita condizente com a realidade da criança, ou seja, 
a escrita de sinais para as crianças surdas, a escrita de sinais favorece a construção do seu pensamento e 
de sua linguagem natural a partir de grafemas que representem a Libras. Além disso, Klimsa (2011, 
p.275 apud SMOLKA, 2003) ressalta que o sistema de escrita se trata de uma situação de fala social a 
ser apropriado, sendo “um processo de mediação para si mesmo (aspecto regulativo), desabrochando 
um ato de (se) refletir”. Por fim, corroborando a fundamentação sobre a importância da escrita de sinais, 
Stumpf (2005) aponta que a escrita se passa a ser a representação de sua língua natural, tendo a 
oportunidade de melhorar seu desenvolvimento cognitivo. Em suma, é uma forma de desenvolver a 
conscientização do valor da língua e sua complexidade. 

Por fim, a cada passo dado ao longo do caminho, essa procura pela formação continuada tem 
possibilitado o aperfeiçoamento dos saberes que promovem o progresso da educação a partir da pesquisa 
acadêmica em consonância com a realidade social.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabe-se que a comunicação é tida como uma atividade essencial e insubstituível no meio social 
onde qualquer sujeito é e está incluído. Fala-se – oral e visualmente -, escreve-se e se lê tudo e para tudo. 

 
37  É um sistema de “escrita dos sinais”, criado pela dançarina Valerie Sutton em 1974, que “poder ser aplicados 
na representação de qualquer língua de sinais” (GESSER, 2009, p.42-43). Tal sistema tem sido difundido no Brasil 
e está em constante ascensão. 
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Qualquer atividade humana é interacional com o mundo que circunda o sujeito, portanto, a interação se 
concretiza a partir do momento em que se cria sentido. Comunicar-se é, pois, criar sentido. E se há 
sentido, por fim, há língua(gem). Levando em consideração toda a experiência relatada, fica a questão 
problematizadora para uma possível proposta de pesquisa e estudo posteriores em outros níveis 
acadêmicos: como tornar a LP sob a modalidade escrita a L2 dos surdos na educação básica a partir dos 
anos finais do EF II até o último ano do EM? 

O registro contido no relato de experiência buscou apresentar as vivências à busca de 
conhecimentos cuja direção norteou-se pelas respostas para essa questão. Conclui-se inicialmente que, 
compreendendo que o trabalho de leitura e de escrita de LP são tão complexos quanto à concepção de 
suas naturezas e às suas características diante do contexto educacional, principalmente com a 
participação de estudantes surdos.  

A partir das experiências descritas, constata-se que, apesar da formação em Letras, o acesso à 
informação sobre a educação inclusiva acaba sendo restrito. Apesar da escola inclusiva receber alunos 
com diversas especificidades, a formação inicial na licenciatura tem se esforçado para se configurar num 
cenário de formação que propicie algum conhecimento em relação à inclusão, como a surdez por 
exemplo. 

Diante disso, sob à luz de conhecimentos teóricos abordados, pontua-se a necessidade de se 
discutir como configurar a educação bilíngue para estudantes surdos. Além de servir como ponto de 
partida para políticas públicas a respeito de todas as questões intrínsecas às condições e modos de vida 
dos surdos. 

A partir das perspectivas teóricas, foi identificado que o conhecimento sobre as línguas de sinais, 
principalmente no âmbito educacional, tem favorecido significativamente a compreensão da função 
social do ensino de LP na modalidade escrita para estudantes surdos diante da realidade que os 
circundam: o ensino regular com a possibilidade de educação bilíngue, garantida por lei, mas pouco 
acessível; e o ensino regular com a possibilidade da educação contando com a presença do profissional 
tradutor e intérprete de língua de sinais, a mais comum de se encontrar na escolas.  

Sendo assim, o tema deve abranger pontos cruciais a serem identificados e analisados diante desse 
considerável descompasso entre as práticas pedagógicas, respaldadas pelas políticas educacionais 
vigentes e a realidade de estudantes surdos encontrada nas escolas. Dessa forma, tem-se uma dimensão 
mais clara a respeito da compreensão dos reais motivos que levam os estudantes surdos a não se 
apropriarem plenamente da leitura e escrita da LP.  

Em suma, conclui-se que as reflexões suscitadas, de alguma forma, oportunizaram (re)conhecer 
o desenvolvimento da educação de surdos no que diz respeito ao ensino de LP na modalidade escrita e, 
por conseguinte, a ter clareza dos aspectos fundamentais que envolvem essa temática. 
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RESUMO: A Fundação Casa é uma instituição pública com foco na aplicação de medidas socioeducativas, sendo 
a internação – a privação de liberdade a um sujeito em situação peculiar de desenvolvimento – a mais rigorosa. O 
sistema socioeducativo brasileiro tem como objetivo ressocializar adolescentes autores de atos infracionais a partir 
de ações pedagógicas. Partindo da compreensão da arte como uma atividade e produção potente no processo de 
formação do indivíduo, este relato de experiência apresenta uma oficina, tendo como aporte a técnica do Grafite, 
desenvolvida com internos da instituição durante o ano de 2020, época de intensificação do isolamento provocado 
pela pandemia da Covid-19. O conteúdo foca as ações de uma servidora e de um interno convidado a auxiliar a 
atividade, e a troca de saberes que se estabelece entre eles, principalmente na postura do jovem diante da função 
adquirida. O relato busca realizar uma reflexão sobre o processo de identificação e de responsabilização do interno 
e sobre a importância da oferta de atividades de Arte e Cultura para a ampliação de capital cultural, para jovens 
em situação de privação de liberdade, além de meio para desenvolver habilidades e competências benéficas para 
sua inserção social.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Medida Socioeducativa. Arte Educação. Isolamento Social. Grafite. 
 
 

Tracing possibilities through Graffiti: an experience report with adolescents from the 
Fundação CASA  

 
 
ABSTRACT: Fundação Casa is a public institution focused on the application of socio-educational measures, 
of which internment - the deprivation of liberty for a subject in a peculiar situation of development - is the most 
rigorous. The Brazilian socio-educational system aims to re-socialize adolescents who have committed infractions 
through pedagogical actions. Based on the understanding of art as a powerful activity and production in the process 
of individual development, this experience report presents a workshop, using the technique of graffiti, developed 
with inmates of the institution during the year 2020, a time of intensified isolation caused by the Covid-19 
pandemic. The content focuses on the actions of a servant and an intern invited to help in the activity, and the 
exchange of knowledge that is established between them, especially in the young man's attitude towards the 
acquired function. The report seeks to reflect on the process of identification and accountability of the intern and 
on the importance of offering Art and Culture activities for the expansion of cultural capital for young people in 
situations of deprivation of liberty, as well as a means to develop skills and competencies beneficial to their social 
insertion.  
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No Estado de São Paulo, o Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação 
Casa – é uma instituição pública, que possui 72 centros espalhados, principalmente no interior e no 
litoral, responsável por aplicar as medidas socioeducativas de semiliberdade e internação, de acordo 
com as diretrizes e normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), para um público de 12 a 21 anos incompletos 
(FUNDAÇÃO CASA, S/D).  

O ECA regula os direitos da população infanto-juvenil. Entre eles, se refere às medidas 
socioeducativas aplicadas aos que cometem um ato infracional (BRASIL, 1990). Outro regulador, o 
Sinase, é um instrumento que garante e valida as disposições do ECA e regulamenta a execução das 
medidas socioeducativas (BRASIL, 2006). As medidas socioeducativas podem ser desde advertência 
verbal, reparação ao dano, prestação de serviço à comunidade, regime de liberdade assistida ou de 
semiliberdade, até a internação em Centro de Atendimento. Por conta da sua severidade, a internação 
deveria ser aplicada em casos de ato infracional, que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, além 
de reiteração delitiva (BRASIL, 1990).  

Quando submetidos a essa medida, o adolescente deve ter respeitada sua proteção integral, por 
meio de um atendimento humanizado, que deve ter um caráter educativo e não punitivo, pois o objetivo 
é a ressocialização (BRASIL, 1990). Uma das diretrizes asseguradas pela Fundação Casa, por meio da 
Superintendência Pedagógica, é implementar políticas educacionais que determinem os rumos do 
atendimento, garantindo o acesso à escolarização, profissionalização, lazer, esporte e oficinas culturais 
(FUNDAÇÃO CASA, S/D).  

No ano de 2020, a pandemia do Covid-19 trouxe para o interior dos Centros de Atendimento a 
necessidade da adoção da prática de isolamento social. De modo a reduzir o contágio pelo vírus, as 
atividades presenciais, como as oficinas de arte e cultura, foram interrompidas. É nesse contexto que 
esse relato de experiência irá seguir, de modo a apresentar uma estratégia utilizada para atenuar os 
impactos provocados pela pandemia e se adaptar à nova realidade.  
 
 
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Onde você estava em março de 2020 quando soube que iria começar a quarentena no Brasil 
devido à pandemia da Covid-19? Como você se sentiu diante daquele contexto de reclusão? Como foi 
vivenciar o isolamento social, a falta de contato físico com seus familiares, amigos e colegas? Agora, 
imagine viver essa constante separação com o mundo externo.  

A situação de privação de liberdade e de separação do mundo exterior é equiparada, por alguns 
jovens que estão nos Centros de Atendimento, às cadeias, ou, na gíria deles, “cadocas”, uma vez que 
esses espaços possuem as mesmas características de encarceramento de seus internos. 

Nesses espaços socioeducativos, o contato com o ambiente externo acontece por intermédio de 
servidores, professores, parceiros, como arte-educadores, que realizam atividades com esses 
adolescentes, além de seus familiares, que os visitam aos finais de semana.  

De repente, esse mundo de reclusão chega ao seu limite. O isolamento social é decretado pelos 
órgãos estaduais e municipais a fim de evitar o contágio do vírus, e com isso paralisa a atuação presencial 
de todos os parceiros dentro dos Centros Socioeducativos, alterando rotinas e horários que antes eram 
quase que ritualísticos. As visitas dos familiares também são afetadas.  

A realidade mostra jovens e adolescentes vivendo no “limite do limite” da falta de interação e 
socialização. Como preencher essas lacunas? Como minimizar tantas perdas? Como continuar um 
projeto de reinserção social nesse contexto? 

Na função de agente educacional do Centro de Atendimento Casa Campinas, por dez anos, 
venho acompanhando internos nas oficinas de Arte e Cultura, principalmente no período de 2013 a 2015, 
e posteriormente em 2019 até o presente ano. Minha atuação no Centro consiste em representar o setor 
Pedagógico na relação com os adolescentes em seu percurso socioeducativo durante as oficinas. Mais 
claramente, eu avalio os avanços e retrocessos dos integrantes, observando os interesses, a participação 
e as habilidades desenvolvidas. Elaboro textos avaliativos que compõem parte das informações nos 
relatórios individuais de internação. Por fim, atuo enquanto elo de comunicação e articulação entre os 
arte-educadores parceiros e o Centro. 
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Especificamente nos Centros de Atendimento localizados na cidade de Campinas, as ações e as 
atividades artístico-culturais são realizadas por meio de parceria com o Centro de Educação e Assessoria 
Popular (Cedap) e o projeto Arteiros.  

Além das funções relatadas, durante o período de férias escolares, eu realizava atividades de 
desenho com os adolescentes. Diferente das oficinas dos arte-educadores, que envolviam técnicas e 
aprendizagem sobre arte, a proposta era mais para entretenimento e preenchimento de horário que seria 
reservado para as aulas do ensino formal, uma vez que eu não tenho formação artística. A proposta era 
que os adolescentes, que já tinham habilidade nas artes plásticas, enfeitassem as correspondências 
enviadas aos seus familiares, imitando um papel de carta, tendo grande adesão entre os internos. 

Com essas experiências prévias e com a paralisação das atividades artísticas do Cedap nos 
Centros, tive a iniciativa de propor uma oficina que pudesse ser um instrumento de ação cultural e 
aprendizado, mas também de socialização entre os adolescentes, nesse contexto extremo de isolamento 
social provocado pela pandemia do Covid-19. 

A proposta apresentada aos gestores do Centro em que atuo foi uma oficina que contemplasse a 
linguagem de Grafite, de modo a manter uma atividade de arte-educação, ocupar os adolescentes com 
uma ação que lhes interessava, reduzindo a constante vigilância e medidas extremas de segurança, e 
proporcionar um momento de expressão das preocupações e inquietações que esses jovens e 
adolescentes pudessem estar enfrentando. Com essa hipótese, a atividade beneficiaria todos naquele 
Centro, tanto os internos, que poderiam exercer suas habilidades, ampliar seus conhecimentos e interagir 
com seus pares, quanto os setores Pedagógico, de Segurança e Psicossocial. 

Diante da minha falta de especialidade artística, eu convidei um jovem interno, que participou 
de oficinas anteriores e colaborou com o arte-educador da linguagem, em 2019, para me auxiliar, 
também, nessa iniciativa.  

Alberto38 era um jovem de 17 anos, que frequentava o ensino médio e as atividades pedagógicas 
como oficinas artísticas, cursos e práticas esportivas. O interno entendia a importância dessas atividades 
no seu desenvolvimento e no processo socioeducativo. Ele era capaz de expor suas ideias e 
questionamentos com clareza, mesmo avaliado com comportamento introspectivo e pouco aberto ao 
diálogo, mantendo aquele rótulo de jovem infrator que descumpre as regras com frequência.  

Encontrava-se em sua segunda medida reclusiva, tendo cumprido a primeira aos 15 anos em 
outro Centro de Atendimento, na cidade de Campinas. Seu contato com a linguagem do Grafite 
aconteceu nessa primeira passagem pela medida de internação e, coincidentemente, o arte-educador era 
o mesmo que atuava em ambos os Centros e ocasiões. O adolescente sempre mostrou um interesse 
particular pela arte do Grafite, apresentando facilidade de aprendizado das técnicas e de exposição de 
sua expressividade com ela.  

Juntos na proposta, dividimos as funções. A minha era a de orientar a participação dos 
adolescentes envolvidos, organizar o espaço da sala, arrumar as mesas e cadeiras, separar os materiais 
didáticos. Quanto ao Alberto, além de fazer os próprios trabalhos e dar continuidade ao seu aprendizado, 
era auxiliar os demais internos na criação de seus desenhos, repassar as técnicas que havia aprendido e 
dar dicas de cores e letreiros. 

Iniciamos a atividade em abril de 2020. Nesse momento, as oficinas aconteciam em dias 
alternados, com aproximadamente uma hora e meia de duração e uma média de dez adolescentes 
participantes. Durante a atividade, cada participante tentava criar suas próprias letras, partindo de 
desenhos pequenos e depois para maiores, geralmente estilizando o próprio nome ou de algum familiar, 
com a escolha de colorir ou apenas sombrear. 

Depois de aproximadamente quatro semanas, outros adolescentes passaram a se interessar pela 
atividade. Isso se deu tanto pelas “propagandas” positivas que os participantes faziam das aulas, quanto 
pela intensificação do ócio, do tédio e da angústia que afetava todos os internos naquele período.   

Em reunião com a coordenadora do setor Pedagógico, foi solicitado o aumento de dias para que 
todos fossem inseridos. Passamos a ter duas turmas com 15 participantes cada, que se alternavam em 
dias da semana. Também foi ampliado o tempo de duração de cada encontro, passando para três horas, 
uma vez que, com mais adolescentes, surgiram mais demandas pela orientação do Alberto. 

Aos observadores externos à oficina, ficava a surpresa pelo tempo despendido em que todos 
ficavam sentados nas mesas desenhando, absorvidos em seus pensamentos, às vezes sem lembrar da 

 
38 Nome fictício para preservar a identidade do adolescente. 
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situação que o país vivia. Outras vezes, éramos pegos em meio a conversas, que iam desde os 
acontecimentos do próprio espaço socioeducativo e da situação política do País, as emoções envolvidas 
no seu dia a dia, como a saudade dos familiares, a falta de contato físico e o vazio da não celebração das 
datas comemorativas e aniversários.  

O ambiente da oficina ganhou um corpo crítico, reflexivo e sensível por meio dos diálogos 
estabelecidos, refletindo diretamente na produção artística dos participantes, que passaram a ser 
expostas nos corredores do Centro. 

Finalizamos a atividade em setembro de 2020, totalizando cinco meses de uma rica experiência 
que modificou todos nós. 

Quanto ao personagem principal desse relato, percebemos, como Setor Pedagógico e de 
Segurança, mudanças comportamentais e outros modos de pensar sobre seu futuro. Alberto parecia ter 
despertado para a arte e suas possibilidades. Havia uma evidente satisfação, interesse e empenho nas 
suas ações dentro da atividade, assim como um senso de responsabilidade diante da tarefa executada. 
Essas observações podiam ser vistas nas mais diversas atitudes dele.  

Ao invés de pensar apenas na sua criação artística, Alberto se preocupava com detalhes 
importantes para os demais adolescentes, como, por exemplo, a sugestão de montar uma pasta com 
ideias de letras e desenhos de grafiteiros, pois não era possível levar todos os adolescentes à sala de 
informática para pesquisar. Quando se via repetindo em demasia as técnicas que conhecia e se 
considerando sem criatividade, solicitava autorização para assistir a vídeos e treinar novas técnicas, 
conhecer outros artistas da área para ampliar suas habilidades, e, consequentemente, ampliar o 
referencial do que transmitiria aos demais adolescentes. 

As mudanças eram relacionadas tanto ao desenvolvimento da oficina, mas também era 
perceptível a influência em seu processo educativo, pois, passadas algumas semanas em que a atividade 
tinha iniciado, surgiu uma nova situação, cujo momento evoluiu para se tornar troca de conhecimento e 
de saberes entre educadora e educando. Diante de dificuldades, quando era possível, conversávamos 
sobre como eu poderia ajudá-lo com sua didática e na transmissão de seus conhecimentos, ou até mesmo 
sobre como orientar aqueles que não tinham habilidade ou não tiveram contato com a linguagem e, por 
isso, não sabiam absolutamente nada sobre técnica e desenho. 

Outra observação, durante a realização das aulas, foi que, com o tempo, os demais adolescentes, 
conscientemente ou não, passaram a respeitar aquele momento e, principalmente, passaram a ver na 
figura do Alberto um adolescente que poderia lhes ensinar sobre o Grafite. O convívio trouxe a busca 
por uma aprovação de seus trabalhos, sendo assim, o que se via era que Alberto, naquelas ocasiões, não 
era mais um deles, mas havia assumido outro papel, o de professor. 

No entanto, nem todos os dias eram sempre fáceis e tranquilos na oficina ou no Centro, e havia 
situações em que Alberto se via diante de barreiras pessoais, ou até dificuldades durante a própria rotina 
do espaço socioeducativo, pois, apesar dessa nova função adquirida, ele ainda era um adolescente 
cumprindo uma medida e privado de sua liberdade.  

Então, ficou perceptível em suas ações um comprometimento com a proposta da atividade, uma 
vez que ele passou a se preocupar com os bens e com o ambiente do Centro.  Isso se evidenciava em 
tentativas de ajudar os adolescentes mais exaltados, se irritando com os descuidos ou desperdícios de 
materiais que poderiam fazer falta em outros momentos da atividade. Também havia uma maior atenção 
aos seus estados emocionais e aos seus limites, percebendo como ele se chateava quando alguns 
adolescentes reclamavam da atividade ou quando faziam tantas perguntas, que, em suas palavras, 
“sugavam” suas energias naquele dia. 

Por estarmos em um espaço de encarceramento e sobretudo de imposição de regras, toda essa 
novidade na vida do interno causava preocupação e um alerta nas diversas equipes que o 
acompanhavam. Como ele iria lidar com toda essa situação, visto que ganhava visibilidade e destaque 
perante seus pares? 

Sendo assim, quando questionado por algum servidor ou mesmo por mim sobre como ele estava 
lidando com toda a situação, ele dizia que “tentava lembrar das orientações que recebeu até aquele dia 
e que focava em como o arte-educador da linguagem faria se estivesse no lugar dele”. O interessante 
que se observa nessa fala é que Alberto passou a se inspirar no comportamento do arte-educador que lhe 
introduziu na arte de grafitar.  

Como eu tive a oportunidade de acompanhar a atuação do arte-educador citado, eu passei a notar 
que as ações de Alberto eram muito semelhantes à de seu professor. Ações simples, como a forma de 
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conduzir a atividade, a paciência que buscava ter para orientar o grupo no que poderiam fazer no dia da 
atividade, também ajudando nas escolhas de desenhos e cores das produções. Inclusive o cuidado com 
a fala para que o outro não desistisse, sempre tentando melhorar os trabalhos, que muitas vezes eram 
vistos como presentes para os familiares nas raras visitas que aconteciam. 

Acompanhando toda a trajetória de Alberto, considero que esse foi o seu ápice como adolescente 
em transformação, pois se percebia que havia se apropriado da linguagem e da atividade. Relato esse 
que fiz em sua avaliação com a equipe que o acompanhava sobre Alberto ter “pegado para si” a 
atividade e a conduzia com disposição e habilidade ímpar.  

A equipe que o acompanhava percebeu que nos atendimentos, gradativamente, ele foi 
adquirindo maior vinculação com os servidores, conseguindo contar e refletir sobre suas ações. Os 
atendimentos, que anteriormente focavam principalmente na transgressão de regras realizadas pelo 
adolescente, começaram a focar em preocupações mais propícias do final da adolescência, 
especificamente a transição e as expectativas da fase adulta. Diálogos e reflexões que eram raros 
anteriormente, pois, como citado em sua apresentação, Alberto não se abria naquele espaço, utilizando-
se de uma postura mais introspectiva e pouco comunicativa.  

Eu não fiquei imune às transformações. Eu experienciei a troca de papéis, saindo do estado de 
“educadora” e me permitindo vivenciar o papel de aprendiz da linguagem, sendo influenciada pela 
postura e pela atuação de Alberto. O conhecimento adquirido com o adolescente é o que tenho utilizado 
nas novas ofertas de atividades artísticas no Centro.  

Alberto seguiu para o mundo externo, e eu sigo mais aberta para descobrir novos “Albertos”, 
traçando novas possibilidades, em cada novo adolescente que conheço no Centro.  
 
 
DISCUSSÃO COM A REVISÃO DA LITERATURA 

O relato de experiência traz para o centro desta discussão a apropriação do conhecimento e da 
linguagem artística trabalhada nas oficinas de Arte e Cultura da Fundação Casa como uma prática que 
potencializa a formação e a profissionalização. O conteúdo fundamenta-se em abordagens teóricas de 
Pierre Bourdieu, sobre capital cultural, Lev Vygotsky, sobre mediação e afetividade no processo de 
ensino-aprendizagem, e Paulo Freire, como referencial ético para uma educação libertadora. Pauta-se 
nas experiências e nas transformações observadas em Alberto, interno da Fundação Casa, a partir de seu 
contato com o Grafite.  

Conforme descrito no relato de experiência, Alberto, como adolescente na condição de aprendiz, 
passou para a de professor, após se apropriar do conhecimento transmitido por seu mestre na arte do 
Grafite, um arte-educador que realizava atividades na Fundação Casa, na cidade de Campinas. O 
envolvimento do aprendiz com a nova condição, a de professor, fez com que incorporasse o papel, 
compreendendo sua responsabilidade em relação aos adolescentes sob sua orientação.  

De acordo com Freire (1996), a grande tarefa do educador não é transferir, depositar, doar ao 
outro, é desafiar o educando com que se comunica e a quem se comunica a produzir sua compreensão 
do que vem sendo comunicado, criando possibilidades para sua própria construção.  

No contexto deste trabalho, Silva (2014) explica que, baseado na Classificação Brasileira de 
Ocupação, esse profissional também teria como atribuição assegurar direitos a crianças e adolescentes, 
abordando-as, sensibilizando-as, identificando suas necessidades e demandas de atividades. Por isso, 
como sinônimo de educador social, de acordo com Yamamoto (2009 apud Silva, 2014), ele deve estar 
aberto para derrubar a barreira que estabelece realidades diferentes entre ele e o aluno e aprender a ouvir 
deixando que o diálogo seja a troca de experiências, adquirindo, dessa forma, condições para que, aos 
poucos, os jovens saibam conduzir seus próprios processos.  

Silva (2014) também afirma que o educador tem por objetivo desconstruir a imagem de 
“bandido”, apresentando ao adolescente outras possibilidades, no sentido de tornar os educandos 
protagonistas do seu processo educativo e ampliar o interesse de suas participações, resultando em 
aprendizados por meio da intervenção arte educativa em um território ocupado por seres em 
desenvolvimento, historicamente desumanizados (SANTOS, 2019).  

Ao abordar o conceito de arte-educação, Calixto (2012 apud EISNER, 2001) afirma que para a 
experiência ter valor e significado educacional, o indivíduo deve desenvolver sua habilidade de forma 
ampla enquanto experimenta. Foi o que aconteceu com Alberto e em momentos descritos na experiência, 
significando o envolvimento dos adolescentes nessa atividade, por meio da concentração, pelo silêncio 
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na sala e a produção das atividades. Essa apropriação só é possível quando o educador se propõe a 
trabalhar conteúdos com os quais possa criar situações cujo objetivo seja arte como conhecimento, para 
que o adolescente ou jovem tenha possibilidades de ampliar a leitura e compreensão do mundo 
(CALIXTO, 2012).  

Segundo Silveira (2011), a finalidade da arte-educação deve ser sempre o desenvolvimento de 
uma consciência, processo pelo qual o educando deve elaborar seus próprios sentidos em relação ao 
mundo a sua volta. Portanto, a arte-educação permite exercitar habilidades e competências benéficas 
para a reinserção social.  

O conceito de protagonismo juvenil encontra em Dupret e no paradigma do Desenvolvimento 
Humano seu fio condutor, ressaltando a importância do desenvolvimento do potencial do educando, 
criando oportunidades e condições para que as potencialidades presentes no ser de cada jovem se 
transformem, à medida que ele se procura e se experiencia na ação (2008 apud Costa, 2001).  

Como previsto no Sinase (2006), exigir dos adolescentes é potencializar suas capacidades e 
habilidades, é reconhecê-los como sujeitos com potencial para superar suas limitações, respeitando sua 
condição e seus direitos.  

A valorização das habilidades de Alberto na linguagem de Grafite, na medida em que ele é 
convidado a transmiti-las, na parceria vivenciada nas oficinas, e repassar valores apreendidos, faz dele 
um sujeito transformador, enquanto permite se transformar.  

Nos momentos de oficinas, o adolescente participante é motivado a desenvolver uma autonomia 
pessoal, construir uma responsabilidade e um pensamento crítico, a partir do qual possa gerar novas 
práticas e olhares, a ponto de vislumbrar uma mudança possível. Ou seja, que se permita ser um caminho 
no qual se encontre outras maneiras de conquistar visibilidade social completamente distintas do mundo 
do crime (SILVA, 2014).  

Nesse sentido, Eisner (2001 apud CALIXTO, 2012) afirma que na educação o ensino da arte 
deve ser pautado por um saber por meio da experiência, e essa experiência pode vir a ser um caminho 
de formação e transformação do sujeito.  

O importante é auxiliar na apropriação pelos educandos dos instrumentos adequados para a 
teorização da própria prática e, mais ainda, nas suas diversas dimensões, para a criação de novos 
conhecimentos, adequados aos seus objetivos de transformações da realidade, do mundo, de si próprios 
(SILVEIRA, 2011).  

O comprometimento de Alberto com suas próprias atividades e a forma de transmitir 
conhecimento também mostra que a Arte, ao considerar a realidade dos educandos, desperta habilidades; 
e como ciência e recurso pedagógico, tem poder transformador na vida de um indivíduo. Uma vez 
absorvido o conhecimento, é possível pensar em várias áreas como profissão. No caso dessa experiência 
com Alberto, poderia ser a Pedagogia, a Arte ou outras áreas correlacionadas.  

No que tange à experiência relatada, de construção do conhecimento, o estudo do capital cultural 
aponta para a potencialidade que a atividade artística tem de conferir e aprimorar o capital cultural. Até 
porque, como relatado, essas podem proporcionar uma aprendizagem significativa.  

Pierre Bourdieu – um dos principais pensadores da sociologia contemporânea – como 
mencionado por Pies (2011), escreve que o conceito de capital cultural está associado à noção de 
conhecimento e às diversas formas de compreendê-lo, mas também está voltado aos costumes e às 
culturas produzidas e conservadas nos diferentes contextos, classes e povos.  

 
O capital cultural pode existir sob três formas: como estado objetivado; como estado 
incorporado ou habitus cultural; e como estado institucionalizado. O primeiro é uma 
relação direta com o capital econômico, apresentando-se sob a forma de bens culturais. 
O segundo é consequência de uma relação com as culturas internalizadas pelo 
indivíduo, que vão sendo incorporadas no sujeito a partir das experiências vividas. Por 
último, é aquele que se materializa por meio de certificados e diplomas advindos dos 
processos de escolarização/formação. Nesse processo, uma rede de relações é 
importante não só nessa aquisição, mas no fortalecimento desse capital cultural, e, quem 
tem melhores condições econômicas, possui articulações sociais mais amplas (PIES, 
2011 apud Bourdieu, 1998). 

 
Ao aplicar esses conceitos de capital cultural, é possível refletir sobre as formas de adquiri-lo 

para o contexto desse trabalho – a prática artística com jovens em situação de medidas socioeducativas 
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– e como se dá a construção de uma hierarquização ou mesmo dominação social dos indivíduos e seus 
grupos sociais a partir da relação com a Arte. Já que, por serem oriundos de camadas menos privilegiadas 
e sujeitos à marginalidade, na maioria das vezes, o primeiro contato dos jovens da Fundação Casa com 
a arte e a cultura é estabelecido durante o cumprimento de uma medida socioeducativa como a de 
internação.  

Com este conceito, compreendemos como a desigualdade econômica pode refletir no processo 
de aquisição de capital cultural, o que nos remete a outra ideia do autor: a de que a qualificação depende 
da condição que a família ou o próprio sujeito possui. Para o sociólogo, a cultura não é um privilégio 
natural, mas todos podem ser culturalmente incluídos, desde que tenham acesso e formação. Uma das 
formas de aumentar o capital cultural dos indivíduos, seria o acesso e o ensino da Arte nas escolas (PIES, 
2011; VIDAL, 2020).  

No entanto, Bourdieu (2007, apud VIDAL, 2020) lembra que, apesar de representar equidade 
nas oportunidades de escolarização, a instituição educacional da nossa sociedade é um espaço de 
reprodução e legitimação das desigualdades. Nesse sentido, mesmo que a escola não fosse um espaço 
de reprodução dessa estrutura excludente e rompesse uma ideologia historicamente construída pela 
classe dominante, quando o jovem autor de ato infracional cumpre medida socioeducativa, na maioria 
dos casos, já não está inserido nesse ambiente escolar há algum tempo, devido seu envolvimento com o 
meio delitivo ou por não ver a importância da sua formação escolar no seu cotidiano.  

Outro ponto observado nos estudos de Bourdieu é que a educação está ligada às relações que os 
sujeitos estabelecem no mundo, sendo que essa se desenvolve a partir de relações não apenas com outros 
sujeitos, mas com objetos disponíveis socialmente, como a cultura (VIDAL, 2020).  

No caso desse estudo, a relação com uma servidora proponente das atividades e com seu 
professor permitiu que Alberto definisse sua própria relação com outros atores do ambiente onde se 
encontrava, principalmente com educandos que poderiam ter, futuramente, a mesma oportunidade que 
lhe foi dada por iniciativa da servidora.  

Lev Vygotsky, psicólogo, proponente da psicologia histórico-cultural, realizou diversas 
pesquisas de ensino-aprendizagem e considera que por meio do afeto, o aluno adquire as condições 
necessárias para se sentir seguro e desenvolver habilidades (RODRIGUES, 2019).  

As suas pesquisas também abordam o papel das interações sociais para o desenvolvimento 
humano, pois considera que a partir da inserção no meio social e, portanto, na cultura, há a apropriação 
dos objetos culturais. Sendo assim, traz para a discussão um novo elemento: essa inserção acontece por 
meio das interações com pessoas significativas que estão no ambiente desse sujeito em formação (LEITE 
e TAGLIAFERRO, 2005).  

O ponto relevante é a ideia de mediação do outro, em que ocorre um processo intensivo de 
interações com o meio social, do qual o indivíduo se apropria dos objetos culturais. Esse complexo 
processo caracteriza o desenvolvimento humano, cujos elementos trazem para a reflexão deste trabalho 
a importância do outro, mostrada no relato de experiência, como sujeito mediador na construção do 
conhecimento, da imagem que o sujeito constrói de si mesmo, mas também na constituição do próprio 
sujeito e suas formas de agir (LEITE e TAGLIAFERRO, 2005; RODRIGUES, 2019).  

Segundo Leite e Tagliaferro (2005), por meio de uma mediação baseada no afeto, desenvolve-
se respeito e confiança suficientes para apropriação de conhecimento, e na medida em que a Arte atua 
no campo das sensibilidades, aprimora também as relações humanas. A Arte não só ensina, como 
aproxima. Na experiência relatada, o Grafite demonstrou-se capaz de envolver educadores, o instrutor 
Alberto e outros educandos. A Arte tanto agrega quanto une. 

Partindo desses fatores, é necessário pensar que, se atividades de arte e cultura oferecidas em 
um Centro Socioeducativo podem ser o primeiro contato do adolescente com uma “vivência artística”, 
como superar as barreiras que separam Arte e jovens de classes menos favorecidas (SILVA, 2014). É 
nesse sentido que se embasa a ideia da criação de uma oficina cuja linguagem pudesse vincular os 
adolescentes com sua realidade, e despertar seu protagonismo juvenil. 

Na busca de compreender como se dá a relação de uma juventude a uma determinada linguagem 
com estilos musicais e modos de se apresentar próprios, encontramos também em Dupret (2008), uma 
possível e breve explicação para a identificação de adolescentes internados no Centro de Atendimento 
em que acontece o trabalho com o Grafite. O marco histórico encontrado está nos anos 1960, no Bronx, 
quando o grafite foi utilizado como recurso pela população, para divulgar suas insatisfações, 
principalmente a partir de grupos negros que falavam por meio desta arte, sobre sua opressão e miséria. 
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Com o estilo musical RAP e a dança, cujos movimentos do corpo correspondem a “quebras” ou 
“paradas” harmonizadas ao ritmo da música (Break), o Grafite constitui o movimento denominado Hip 
Hop.  

No Brasil, e como arte visual feita usualmente com tinta spray, o Grafite retrata a realidade da 
periferia brasileira, além de também ser feito por artistas dessas regiões, o que pretende provocar uma 
reflexão sobre os problemas desse contexto urbano em todo o país marcado pela desigualdade social 
(OLIVEIRA, 2018 apud FOCHI, 2007).  

Considerando que a formação da identidade desses adolescentes, embora não seja só mero 
produto do meio, é também determinante na sua constituição como sujeito, para aqueles que são 
oriundos de comunidades de baixa renda, a arte de grafitar seu nome no muro ou no papel, onde quer 
que esteja e que seja possível, é inclusive uma forma de ocupar esse espaço e mostrar sua participação 
social, descobrindo-se e encontrando sentido e existência (DUPRET, 2008).  

Alberto naturalmente nos mostra isso no momento em que se sente responsável pelos 
educandos, pelo espaço e pelo material utilizados nas atividades. O sentimento de pertencimento é 
notório. Relação que podemos basear em Silveira (2011), quando pontua que os vínculos sociais não 
fazem parte apenas da necessidade catártica do ser humano, da sua busca por se encontrar, por pertencer 
a um lugar, mas são também laços culturalmente construídos, o homem quer e precisa se sentir parte 
integrante da sociedade que o cerca (SILVEIRA, 2011).  

Se por meio da Arte e da cultura podemos aprender sobre diferentes realidades da nossa 
sociedade e desenvolver uma percepção crítica a ponto de mudar essa realidade, é necessário que a 
aquisição de conhecimento e de capital cultural seja articulada com uma educação criativa, que seja 
estabelecida uma transformação, a que o pedagogo e educador brasileiro Paulo Freire chama de 
educação “libertadora, contra-hegemônica e emancipadora (FREIRE,1975).  

Entende-se educação libertadora como aquela que, desvestida da roupagem alienada e alienante, 
seja uma força de mudança e libertação”, e que segundo Oliveira (2015), ao invés de naturalizar a 
manutenção do status quo e de consciências ingênuas, provoca a sua inversão para o desenvolvimento 
de uma reflexão sobre a realidade que, construída em relações de poder, possa ser combatida. Essas 
ideias dialogam com a intenção de mudança de paradigma presente na parceria desenvolvida na vivência 
com o adolescente interno, pois, para Freire (1980), a educação, ou ação cultural para a libertação, é o 
autêntico ato de conhecer, em que educandos e educadores – como consciências “intencionadas” ao 
mundo ou como corpos conscientes – se inserem na busca de novos conhecimentos. 

Na prática e na teoria de Paulo Freire, a concepção de educando parte de uma conscientização 
crítica, em que o mesmo é sujeito e nunca objeto dela, nem ser passivo, pois seria ignorar a própria 
dignidade do homem, não importando se é letrado ou não; ignorar sua cultura e sua capacidade de pensar 
seu contexto social e deixar de aproveitar seu saber como ponto de partida para novos conhecimentos 
(OLIVEIRA, 2015).  

Nesse sentido, o pedagogo aponta a educação como intervenção direta na concepção de mundo 
de qualquer ser humano, fato que, organicamente, a coloca como estruturante de qualquer tipo de 
transformação na sociedade. Educar transcende a mera função de reproduzir ou negar uma ideologia, 
estando no cerne de estar no mundo de qualquer indivíduo (SANTOS, 2019).  

A prática da Pedagogia do educador Paulo Freire é importante para a discussão apresentada no 
relato de experiência, na medida em que leva a repensar o processo socioeducativo, a fim de propiciar 
mudanças no sentido de libertação e emancipação desse adolescente, por meio de uma relação dialógica 
e que objetive uma transformação de seus contextos (REIS, S/D). Portanto, que promova uma mudança 
real dentro de um contexto específico. 

Além disso, a contribuição de Freire à investigação, com suas observações, corrobora com as 
missões da Fundação Casa que está na promoção da “formação humana dos jovens, com os olhos 
voltados à educação integral, tendo a cultura e a arte como conteúdos pedagógicos, construindo 
conhecimento, trazendo significado à prática e contextualizando a manifestação cultural em questão”.  

Por fim, as contribuições desses estudiosos são fundamentais para compreendermos a 
possibilidade de as oficinas de Arte e Cultura oferecidas nos Centros de Atendimento serem ferramentas 
de ampliação do conceito de capital cultural. A partir da revisão da literatura, foram encontradas 
respostas que contribuem para que adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, ao terem 
contato com manifestações culturais que respeitem suas subjetividades e identidades, possam recuperar 
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a autoestima, construir uma consciência crítica voltada para sua reinserção social, marcada pela 
transformação de seus contextos.  

Não esquecemos que existem questões complexas que envolvem o contexto do sistema 
socioeducativo e a ressocialização de adolescentes que cometem um ato infracional e precisam ser 
responsabilizados, mas é fundamental que um erro cometido por qualquer um deles seja encarado como 
tal, não mais e não menos, e que essa sociedade acredite e aposte no potencial dessa juventude 
(TOMASELLO, 2019). 

Por trás de processos e sentenças, há, acima de tudo, jovens cheios de energia e de sonhos, 
esperando para serem vistos. Como educadores, devemos dialogar com eles, a fim de proporcionar 
conhecimentos e trocas que canalizem suas energias para caminhos emancipatórios. Como nos instrui 
Paulo Freire, mudar é difícil, mas possível (SILVEIRA, 2011), principalmente na busca de seguridade 
de direitos de sujeitos em desenvolvimento que, antes de entrarem em conflito com a lei, já sofriam com 
a opressão do Estado (SANTOS, 2019).  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da experiência aqui relatada, entende-se que é possível a construção de identidade 
cultural dos adolescentes para formação e incorporação dos recursos que compõem seu capital cultural, 
por meio da arte-educação.  

Pode parecer conflituoso se apoiar nas ideias de Freire, cujo teórico defende a prática da 
liberdade, para realizar uma atividade em uma instituição que promove medidas socioeducativas de 
privação de liberdade, mas entendemos que educador é aquele que luta pela criação de uma situação 
nova.  O relato nos mostra um processo educacional para realizar uma oficina que empodere 
adolescentes internos para o exercício de leitura crítica de si e do mundo, com autonomia e liberdade, 
utilizando uma linguagem que se aproxime da realidade deles a ponto de instigar o aprendizado deles. 

Como nos mostrou o relato de experiência e a discussão, existe nessa intervenção artístico-
cultural em um contexto de privação de liberdade (somado ao de isolamento social com a pandemia da 
Covid-19 no Brasil), um caminho possível para a Arte, em que muitos a tratam como mero 
entretenimento e ocupação de tempo.  

Um dos aprendizados durante todo esse período de vivência com a Arte e suas produções foi 
que tanto Alberto quanto eu, como servidora, traçamos possibilidades de transformações. Primeiro, 
porque nessa relação, o vínculo se mostrou fundamental no processo de formação. Juntos, buscamos 
outros sentidos e horizontes, em que o adolescente desenvolveu a autoconsciência de suas habilidades e 
uma melhor utilização das mesmas; e nós dois nos humanizamos. Para mim, a experiência permitiu ver 
“os dois lados da moeda” na figura do adolescente: o autor de ato infracional mais que “o menino 
rebelde”, transgressor de regras; e o ser social, com desejos, fantasias, dúvidas, medos, angústias, cuja 
exposição ao risco é também uma forma de teimosia por viver.  

O segundo ponto é baseado em observações sobre o adolescente, que passou durante aquele 
período por um dinâmico processo identitário no qual se apropriou de uma linguagem como prática para 
orientar suas ações, lhe permitindo construir um sentido pessoal para a Arte e um protagonismo que só 
será efetivado em sua ressocialização e integração social.  

Acredito que é por meio da educação que se constrói uma sociedade com menos desigualdade, 
menos violência e mais possibilidades, como pontuam os autores utilizados na discussão. Quando 
adquiridos, o conhecimento e a cultura nunca mais poderão ser retirados, já que é o que cada um carrega 
consigo independentemente da classe social. 

 Por isso, é necessária a criação de estratégias para lidar com o outro e conosco, criando 
possibilidades aos adolescentes de mudanças internas e sociais, mas a vivência artística não pode se 
limitar às oficinas culturais oferecidas apenas dentro de medidas socioeducativas. Os jovens precisam 
perceber a Arte fora das “muralhas” dos Centros, afinal, é fora da Fundação Casa que a vida do 
adolescente continua.  

A partir dessa experiência, espero contribuir com reflexões – principalmente com profissionais 
que atuam na medida socioeducativa, seja de internação ou em meio aberto – sobre a forma como se 
desenvolve nossa participação no processo de execução dessas medidas e qual valor damos às iniciativas 
que dão voz ao adolescente para que assuma o papel de sujeito de seu desenvolvimento.  
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RESUMO: O estudo em questão relata a experiência de um evento formativo realizado todos os anos, desde 
2004, pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia da cidade de Hortolândia (São Paulo). Portanto, objetiva-
se analisar a metodologia adotada pelos organizadores, bem como, os temas abordados nas oficinas ofertadas no 
ano de 2020. Espera-se que com esse relato de experiência os comitês organizadores de formação continuada para 
os professores considerem tema pertinentes e que estão em voga nas discussões socias, a fim de garantir a inclusão 
de toda comunidade escolar no processo educativo. 
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A LOOK AT THE CONTINUOUS FORMATION OF THE SCHOOL COMMUNITY IN THE 

CITITY OF HORTOLÂNDIA  - PEDAGOCICAL 2020 “EDUCATION IN MOTION: 
CHALLENGES ANDE SHARED EXPERIENCES” 

 
ABSTRACT: The study in question reports the experience of a training event held every year since 
2004 by the Department of Education, Science and Technology of the city of Hortolândia (São Paulo). 
Therefore, the objective is to analyze the methodology adopted by the organizers, as well as the topics 
covered in the workshops offered in 2020. It is expected that with this experience report, the organizing 
committees for continuing education for teachers consider a relevant topic and that they are in vogue in 
social discussions, in order to ensure the inclusion of the entire school community in the educational 
process. 
 
KEYWORDS: Inclusion. Teacher training. Reflective Education. 
 
 
INTRODUÇÃO 

O aperfeiçoamento da práxis pedagógica escolar transcorre, sobre tudo pela formação continuada. 
Essa se faz necessária tanto no âmbito da legalidade, através de leis e normativas que a tornam 
obrigatória dentre as diversas redes de ensino, quanto no fomento da reflexão da ação ensino-
aprendizagem. O corpo docente então, deve ser levado a refletir sobre sua prática pedagógica, trazendo 
à tona as problemáticas vivenciadas no cotidiano escolar, bem como, assegurar o cumprimento da 
finalidade da educação, que segundo a Lei de Diretrizes e Bases “Art. 22. A educação básica tem por 
finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.”.  (Brasil, 1996) 

Tendo em vista que, a sociedade contemporânea tem passado por mudanças de paradigmas 
sociais, é de extrema urgência que as instituições escolares promovam a discussão e a reflexão de temas 
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pertinentes ao convívio social, sobretudo assuntos ligados a inclusão das minorias, para tal, os 
professores precisam ser instrumentalizados acerca dos assuntos em voga. Imbernón (2010) ressalta que 
para atingir esse objetivo a formação do professor deve levar em conta “comportamentos democráticos 
e igualitários, respeitosos com a diversidades cultural e social, com o meio ambiente, etc.” (Imbermón, 
2010, p. 31). Para além disso, a formação deve pautar de maneira coletiva e individual, por meio do 
pensamento crítico, os conhecimentos ideológicos, políticos, sociais, epistemológicos, filosóficos e o 
que se tem interesse em aprender Alvorado-Prada, Freitas e Freitas (2010). 

Nesse sentido, este estudo busca refletir acerca da realidade da formação da comunidade escolar 
da rede educacional da cidade de Hortolândia (São Paulo), em especial no evento “Jornada Pedagógica”, 
enfatizando a diversidade de temas que foi proposto para a discussão juntos aos participantes. 
 
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Todo início de ano letivo, desde 2004, a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da cidade de Hortolândia realiza a “Jornada Pedagógica”, que tem por objetivo a valorização 
da formação; o conhecimento e a práxis pedagógica dos profissionais da educação. Este evento é 
organizado e pensado por gestores e professores da própria rede e é aberta a participação de toda a 
comunidade escolar. Para tal, os participantes são divididos entre os polos que serão realizadas as 
oficinas, esses incluem o Centro de Formação Paulo Freire e outras unidades escolares. O interessado 
em participar escolhe então, qual oficina é de seu interesse, realiza a inscrição prévia e se dirige até o 
local em que será ministrada. Grande parte das oficinas são dirigidas pelos próprios professores e 
gestores da rede. Ressalva-se que a Jornada Pedagógica tem um tema central que norteia todas as 
oficinas e palestras que serão ministradas no evento. 
 A Jornada Pedagógica 2020, objeto desse estudo, teve como tema central: “Educação em 
movimento: Desafios e experiências compartilhadas” e contou com as seguintes oficinas: saúde, 
trânsito, vida familiar e social, direito da criança e do adolescente, meio ambiente, empreendedorismo, 
tecnologia, história da cultura afro-brasileira e indígena, Educação Inclusiva e Gestão Educacional.  Será 
abordado, portanto, a experiência dentre a oficina “História da cultura afro-brasileira e indígena”.  

Essa foi ministrada por uma professora da educação infantil da própria rede, tendo como base o 
tema central do evento, a oficina foi dividia em duas partes: a primeira que caracterizou e abordou a 
historicidade da lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e 
indígena, e a segunda parte que trouxe à tona vivência de jogos, brincadeiras, atividades e literaturas 
infanto-juvenis de acordo com o assunto. 
 Utilizando como recurso pedagógico o data show, a oficineira explanou sobre a história do 
Brasil e o processo escravagista que fundou o Estado atual e para além disso, disseminou o racismo 
estrutural vigente ainda nos dias atuais. A fim de, difundir o combate ao racismo torna-se obrigatório a 
efetivação da lei supracitada na esfera educacional. Durante sua fala as demais profissionais presentes 
puderam complementar as informações e tirar suas dúvidas. No segundo momento, o grupo presente foi 
levado a área externa da sala, para vivenciar os jogos propostos, portanto, apresentava-se o seu objetivo 
e a sua metodologia e posteriormente a vivência. As brincadeiras de origem africana apresentadas foram: 
Terra – Mar (Moçambique); Mbube (Gana); Mamba (África do Sul) e Pegue a Cauda (Nigéria). 

Com o intuito de finalizar o encontro, foi proposto uma Roda de Jongo (dança de roda de origem 
afro-brasileira, acompanhada pelo tambor, que tem como nomenclatura Tambú. É realizada em roda, 
sendo que no centro dessa um casal dança passos ritmados, até que outra pessoa queira entrar para 
dançar, durante a roda é cantado vários versos, que a priori, tinham como objetivo o culto, a festividade 
e o planejamento de fuga nas senzalas). Como parte do processo formativo, foi estipulado um tempo 
para troca de saberes entre as profissionais presente. 

É importante salientar que dentro o eixo-temático da Educação Inclusiva o tema principal 
abordado foi a questão de gênero, principalmente com um recorte para o movimento LGBTQIA+ 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexual e indivíduos cujas orientações 
diferem daqueles que se identificam). 
 
DISCUSSÃO COM A REVISÃO DA LITERATURA 
 A formação continuada é um processo constante que, visa a reflexão para a mudança ou a 
permanência da prática pedagógica, sendo então uma trajetória constante em que os profissionais 
envolvidos trafegam em suas “dimensões individuais e coletivas”, caracterizando-se historicamente, 
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biopsicossocialmente, politicamente, culturalmente, sendo o protagonista da sua própria formação 
Alvarado-Prada, Freitas e Freitas (2010). Para conceituar o que é a formação continuada o Conselho 
Nacional de Educação (CNE) elencou uma série de diretrizes acerca deste tema, em seu artigo 4º descreve que: 

A Formação Continuada de Professores da Educação Básica é entendida como 
componente essencial da sua profissionalização, na condição de agentes formativos de 
conhecimentos e culturas, bem como orientadores de seus educandos nas trilhas da 
aprendizagem, para a constituição de competências, visando o complexo desempenho 
da sua prática social e da qualificação para o trabalho.” (Brasil, 2020) 
 

Diante disso, o espaço formativo deve garantir a reflexão da práxis pedagógica, levando em 
conta a realidade instaurada e as questões sociais que circundam a sociedade. Freire entende que reflexão 
é a curiosidade, inicialmente despretensiosa, que tão logo se tornará em crítica e essa portanto, deve ser 
o ponto de partida da formação (Araújo e Silva, 2005). O trabalho reflexivo não se finda na formação, 
ele se inicia paradoxalmente na ação que se transforma em reflexão que mais a frente se tornará ação 
novamente, por conseguinte, esse movimento empírico deve levar em consideração a comunidade 
escolar, pois:  

“A escola como parte de uma sociedade complexa, a que se quer para todas as crianças 
deve saber oferecer algo melhor para todas elas, em sua diversidade e singularidade, no 
que de bom, ruim, torto, insuficiente elas trazem de sua vida lá fora. Praticar a reflexão 
e refletir sobre a prática é uma das condições para isso.” (Macedo, 2007, p. 32) 
 

 Ao trazer temas relacionados a prática educacional, a Jornada Pedagógica, realizada pela 
Secretaria de Educação, ciência e tecnologia de Hortolândia, oferece aos envolvidos uma oportunidade 
de refletir sobre seu plano de ação, levando em consideração o viés da inclusão. Deve-se levar em 
consideração, que a inclusão não discorre somente do aluno com deficiência e sim também dos alunos 
pertencentes aos grupos minoritários socialmente. Assim explica Mantoan (2003, p. 21):  

[..] parece contraditória a luta de grupos minoritários por uma política 
identitária, pelo reconhecimento de suas raízes (como fazem os surdos, os 
deficientes, os hispânicos, os negros, as mulheres, os homossexuais). Há, pois, 
um sentimento de busca das raízes e de afirmação das diferenças” 
 

Portanto o professor necessita compreender e inteirar-se em relação a diversidade, a fim de 
formar-se e formar. 
 Sisson (2009) salienta que para se obter uma educação veementemente dialógica (termo 
cunhado por Paulo Freire, no qual professor e aluno são sujeitos que se interrelacionam através do 
diálogo, promovendo um ciclo de aprendizagem, nesta um aprende com o outro) as diferenças devem 
vir à tona e serem consideradas, a fim de superar, a cima de tudo a discriminação. Diante disso, o 
educador precisa estar receptivo e atento aos meandros que, por ora, surgem em sua prática pedagógica, 
nesse sentido, a formação continuada ao abordar temas como: inclusão, diversidade, gênero, classe 
social, entre outros, oferece a comunidade escolar um aporte sustentável sobre esses assuntos. 
 Um aspecto veemente a se refletir é que o pensamento crítico pode promover mudanças na 
práxis educativa, porém, para tal se faz necessário um ambiente acolhedor e colaborativo bem como, o 
professor precisa estar aberto as questões que estão postas em discussão, pois, não se transforma o que 
não se quer, assim como não se contesta o que é conveniente Imbernóm (2010) 
 Ao passo que, a rede educacional de Hortolândia, propõe uma formação continuada 
descentralizada, ou seja, dentre as unidades escolares em diversos territórios, leva o professor a sair do 
ambiente isolado da sala de aula e ir compartilhar as suas dificuldades e potencialidades, que por vezes 
não são únicas, partilhando, contudo, com outros colegas, gestão, pais, etc. Macedo (2007). Dessa forma, 
Mantoan também afirma: 

O exercício constante e sistemático de compartilhamento de idéias, sentimentos e ações 
entre professores, diretores e coordenadores da escola é um dos pontos-chave do 
aprimoramento em serviço. Esse exercício é feito sobre as experiências concretas, os 
problemas reais, as situações do dia-a-dia que desequilibram o trabalho nas salas de aula 
— esta é a matéria-prima das mudanças pretendidas pela formação (Mantoan, 2003, p. 
44) 

  



238 
Anais do 1° Seminário de Educação e Formação Docente do IFSP Campinas – 2021          

 Alvarado-Prada, Freitas e Freitas diz que o aprender perpassa pela compreensão de questões 
“[...]ideológicas, políticas, sociais, epistemológicas, filosóficas e/ou da área específica do conhecimento 
que se quer aprender” (Alvarado-Prada; Freitas; Freitas, 2010, p. 369), entretanto, o pensamento crítico 
é indispensável. Esse pode ser consolidado, segundo o autor, a princípio por uma ação individualizada 
e coletiva constituída pelas relações. Com isso, o espaço formativo relatado nesse estudo, promove um 
ambiente colaborativo para a reflexão e para troca de experiencias, pois, além de trazer os temas em 
formato de oficina, oferece um momento para a troca de saberes.  
 É importante destacar que, grande parte dos formadores que ministram as oficinas na Jornada 
Pedagógica, são professores da própria rede. Esse fato recebe respaldo científico quando Mantoan 
(2003, p. 44) aponta: “[..] Por isso, a proposta de formação parte do “saber fazer” desses profissionais, 
que já possuem conhecimentos, experiências e práticas pedagógicas ao entrar em contato com a inclusão 
ou qualquer outra inovação educacional. Ou seja, os profissionais docentes já tem um arcabouço tanto 
de teoria como de prática pedagógica e essa deve ser levada em conta pelos dirigentes de ensino, que 
realizam, tais formações.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Observou-se com este relato que a formação continuada deve trazer temas pertinentes, e que 
tangem a sociedade, portanto, além das trocas que a comunidade escolar realiza durante o seu convívio, 
a participação em palestras, seminários, cursos e oficinas estimula troca de experiências, reflexões, 
encoraja a realização de leituras, aprofundamentos teóricos Macedo (2007). 
 Diante desse pressuposto, a Jornada Pedagógica 2020 propiciou aos participantes a 
possibilidade de refletir acerca de temas pertinentes a prática educativa de interesse social, além disso, 
ao utilizar como metodologia oficinas a reflexão se transformou em ação de modo que se pode vivenciar 
atividades e dinâmicas que corroboram com a práxis, fazendo com que a comunidade escolar 
participante compreendesse a importância de tais temas e a colocassem em prática em suas unidades 
escolar. 
 Por fim, na sociedade capitalista a escola desempenha o papel de formadora, portanto a 
transformação social passa pelos bancos escolares, com isso, trazer a luz assuntos pertinentes com a 
realidade social favorece a inclusão dos povos excluídos socialmente que necessitam de visibilidade e 
aceitação popular.  
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